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Algemene informatie: 

 

Formatieplan 2019-2020. 
Bij deze nieuwsbrief treft u ons formatieplan aan voor komend schooljaar. Dit eerste deel bevat een 
overzicht van de groepen waarmee we gaan werken. Binnenkort krijgt u een overzicht van de 
groepsbezetting. Dit laat even op zich wachten, aangezien we nog wat vacatureruimte moeten 
invullen en ik ben het liefst zo volledig mogelijk. 
 
Betaling jubileum-schoolreis. 
Naast bovenstaand document treft u een betalingsverzoek aan voor de jubileumschoolreis. Dit 
verzoek betreft alle kinderen van groep 1 t/m 8.  
 
De Grote Muziekdag 
Afgelopen dinsdag klonk er heel veel muziek in onze school! Er werd gezongen, gedanst, gespeeld op 
trombones, getrommeld op een Cajon, in canon gezongen, muziek gemaakt met zelfgemaakte 
instrumentjes en muziek gecomponeerd voor boomwhackers. Na een muzikale ochtend heeft elke 
groep iets laten horen tijdens ons optreden in de Tweesprong. Helaas konden we niet alles laten 
horen en zien, maar ook nu was het een fantastische voorstelling. Leuk dat er zoveel publiek op de 
tribune was om onze muzikale kunsten te horen!  
Wij willen de mensen van basisschoolmuziek.nl bedanken voor alle workshops en de geweldige dag! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
 
Weekagenda: 

 

maandag  17-06 SMT vergadering na schooltijd. 

dinsdag  18-06 Leanne Brama van Go voor Jeugd op school 13.00-15.00 uur 

woensdag  19-06 * 

donderdag  20-06 * 

vrijdag  21-06  verzending nieuwsbrief 35. 
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Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Na een vrije maandag, in verband met Pinksteren, hebben wij dinsdag een spetterende muziekdag 
gehad. We hebben gezongen, muziek gemaakt met onze eigen instrumenten en gedanst. Dit 
hebben wij vervolgens kunnen laten zien aan ouders, klasgenootjes en vrienden. Dank jullie wel dat 
jullie er waren. Het was een zeer geslaagde dag.  
Verder hebben wij deze week allerlei supermarktproducten uit boekjes gekozen en deze in ons 
eigen winkelwagentje geplakt. Wat was het leuk om een eigen winkelwagentje te vullen met 
heerlijke producten. Ook hebben wij verder gewerkt aan onze verrassing voor papa.  
Alvast een fijne Vaderdag!  
De letter van de week is volgende week de g van gum. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte 
welkom.  
Groep 1/2C gaat woensdag naar Avifauna. Rijouders, alvast bedankt!  
Fijn weekend allemaal.  
 
De kleuterjuffen  
 

 

Groep 3: 
Na een lekker lang weekend begon de week wel heel gezellig afgelopen dinsdag met De Grote 
Muziekdag! We hebben 3 workshops gevolgd. We hebben trombone gespeeld met mister p-Bone, 
gedanst met juf Ester en gezongen met meester Wim. Tijdens de voorstelling in de Tweesprong 
hebben we twee liedjes gezongen, samen met de kinderen van groep 4. Het was echt een 
geslaagde dag en wat fijn dat u met zovelen bent komen kijken! 
We hebben ook nog gewerkt deze week. Met VLL zijn we gestart met de een na laatste kern, kern 
11. De ouderbrief en het nieuwe oefenboekje heeft u hiervan inmiddels ontvangen. Met rekenen 
hebben we het verschil uitgerekend tussen bijvoorbeeld een zwembroek van € 16,- en eentje van € 
19,-. Komende twee weken gaan wij aan de slag met de Cito-toetsen. Wat gaat de tijd toch snel! 
 
Fijn weekend allemaal en een fijne Vaderdag!  
juf Aukje en juf Carla 
 

 

Groep 4: 

Wat was het een fantastisch muzikaal feest afgelopen dinsdag, talentjes hoor in deze groep 4! We 
hopen dat jullie hebben kunnen meegenieten van het optreden en/ of genoten hebben van de 
foto's en filmpjes via de app. 
Maar na dit feest moest er weer gewerkt worden en zijn we gestart met de laatste CITO toetsen 
van dit schooljaar. We willen u vragen om hier rekening mee te houden door 's ochtends tot 11.45 
geen afspraken te maken voor bv. tandarts of dokter. De toetsen worden veelal mondeling en 
klassikaal afgenomen, vandaar.  
Donderdag en vrijdag was juf Henriëtte in de groep en de kinderen hebben hard geknutseld 
voor........................... veel plezier zondag! 
Komende vrijdag is de laatste kinderraadvergadering, Manou heeft onze groep uitstekend 
vertegenwoordigd, bedankt Manou!   

Fijn weekend, juf Dyonne en juf Danny 
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Groep 5A en 5B: 
Vandaag heeft groep 5a een bezoek gebracht aan Molen de Valk in Leiden. Het was een erg 
interessant bezoek en we hebben geleerd hoe de molen werkt. Ook hebben we meel gemaakt. Alle 
ouders die gereden hebben, bedankt. 
De komende week gaan allebei de groepen verder met de Cito toetsen. 
Komende week zijn we ook nog met de Spontaan Vertellen bezig. Het is leuk om de kinderen te 
horen vertellen over dingen die hen bezig houden. 
 
We wensen alle vaders een fijne Vaderdag toe. 
 
De juffen van groep 5 
 

 

Groep 6: 
Afgelopen week hebben we op dinsdag een geweldige muziekdag gehad. Leuk dat er ook ouders 
kwamen kijken naar de afsluiting in de Tweesprong. Op dinsdag zijn we naar Alphen geweest. Daar 
hebben we van alles ontdekt en geleerd over de bijen. Ouders bedankt voor het rijden en 
begeleiden!  
Daarna zijn we op donderdag gestart met de Citotoets rekenen. Hier gaan we volgende week mee 
verder.  
Dan maken we ook de citotoets van spelling en begrijpend lezen. 
Volgende week zijn ook de laatste spreekbeurten van dit schooljaar: Daisy (17/6), Dana (18/6) en 
Amy (21/6). 
Geen huiswerk. 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 

Groep 7: 
Wat hebben we een leuke muziekdag gehad afgelopen dinsdag. Lekker gezongen, getrommeld op 
cajons en muziekstukken gecomponeerd voor de boomwhackers. Het resultaat was een leuke 
voorstelling in de Tweesprong. Ook hebben we afgelopen week de eerste citotoets gemaakt; 
werkwoordspelling. Volgende week staat Cito Rekenen op het programma.  
Vandaag (vrijdag) hebben er weer 6 kinderen geholpen bij het serveren van de lunch bij onze 
buren; de bewoners van Jacobus. Altijd een mooie ervaring. 
Volgende week is juf Mendy er de hele week; zij heeft stageweek en zal heel veel lessen gaan 
geven. Ook hebben we dan de laatste spreekbeurten. Wat een leuke onderwerpen zijn er al voorbij 
gekomen. 
Huiswerk: 
-Spreekbeurten: Joy- Jorg - Sky -Freek 
-Donderdag: taaltoets en geschiedenistoets  
 
Fijn weekend (en veel plezier op DOSR-kamp, WVC-kamp en de sleep-out; ik hoop dat jullie 
maandag weer goed uitgerust op school komen ;-) ) 
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Groep 8: 
Afgelopen dinsdag hebben we meegedaan aan de muziekdag. Er was een gezamenlijke opening in 
de hal waarbij de juffen en meesters een lied zongen voor alle kinderen. Daarna deden we mee aan 
een workshop Cajon spelen. Een Cajon is een Zuid-Afrikaans slagwerkinstrument, waar je op zit 
terwijl je er op trommelt. Ook deden we mee aan een korte workshop componeren op de 
computer. In groepjes van vier moest een compositie gemaakt worden voor boomwhackers. Dat 
zijn fel gekleurde plastic buizen waar je muziek mee kunt maken. 
Als laatste leerden we zingen in een canon, over verschillende fruitsoorten, heel grappig. Bij de 
eindpresentatie in de Tweesprong moesten we dit lied samen met de groepen 6 en 7 zingen. 
Het was een erg leuke dag.  
En natuurlijk hebben we ook weer hard geoefend voor onze musical. Deze week zat iedereen al op 
zijn eigen plekje achter de coulissen, dat werkte echt goed.  
Natuurlijk hebben we ook nog gerekend, gelezen en spelling gedaan en zo…. 
Huiswerk: 
Woensdag 19-06: Topotoets H7 Zuidoost Azië 
Spreekbeurten: 
Maandag 17-06: Chris,  Marin 
Dinsdag 18-06: Chayenne & Serena, Lucas & Decco 
Woensdag 19-06: Marjolein & Kim 
Donderdag 20-06: Ian & Karim 
Vrijdag 21-06: Rowan, Diego en Luke 
 
Fijn weekend allemaal, groeten van Henriëtte en Joukje 
 

 

De jarige(en): 
21-6 Maryana Abdi Said (2012) 3 

21 Mayda Abdi Said (2012) 3 

22 Emma Volwater (2013) 1/2C 

25 Bente Bongers (2013) 1/2C 

25 Matthijs Huijbers (2010) 4 

25 Romijn Wever (2010) 5A 

26 Larissa Keller (2009) 5A 

26 Julia Klein (2012) 3 
 

 
 

 


