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Algemene informatie: 

 

Praktisch verkeersexamen. 
Afgelopen woensdag heeft het praktisch verkeersexamen voor de leerlingen van groep 7 
plaatsgevonden. We hebben een goed examen achter de rug met prima weer. De kinderen waren niet 
alleen gezellig en enthousiast, maar ook serieus! Wij willen de medewerkers van de gemeente Kaag & 
Braassem bedanken voor het klaarzetten van het parcours, de politie - afdeling Kaag & Braassem - 
voor het beschikbaar stellen van een agent voor het controleren van de fietsen en de 
verkeersveiligheid  
tijdens het examen en de vele hulpouders die de posten hebben bemand en de scores hebben 
bijgehouden.  
Veel dank gaat uit naar Leo Elstgeest van de ‘Googherweide’ voor het verzorgen van koffie,  
thee en een overlegruimte. 
 
Allemaal hartelijk  
dank voor uw bereidheid en uw inzet! 
 
Graag willen wij als tip nog meegeven om de kinderen goed te instrueren met betrekking tot het 
nemen van bochten. 
Eerst over de schouder kijken, vervolgens de hand uitsteken en daarna de bocht nemen.  
Binnenbochten: kort en buitenbochten: ruim. Bochten worden zeer vaak afgesneden en daardoor 
komen de kinderen op de verkeerde weghelft terecht! 
Verder moesten we constateren dat niet alle fietsen in orde waren: remmen, bellen en 
bandenspanning waren niet altijd ok. Graag uw aandacht hiervoor!  
 
Met trots kunnen we stellen dat alle kinderen van  
Onze groep 7 zijn geslaagd voor 
het praktisch verkeersexamen 2018! 
  
Met vriendelijke groet,  
Alex Rietbroek en Ton Kuiters 
 

                                                                                                                           
Weekagenda: 

 

maandag  21-05 Tweede Pinksterdag: Vrij. 

dinsdag  22-05 * 

woensdag  23-05 * 

donderdag  24-05 Bouwvergadering na schooltijd. 

vrijdag  25-05 Verzending nieuwsbrief nummer34. 
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Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Na een fijne, zonnige vakantie kwamen wij weer fit en uitgerust op school. Wij hebben een 
gezellige week gehad en zijn gestart met het thema boerderij. We hebben varkentjes en schaapjes 
geknutseld en heel veel geleerd over de boerderij. Groep 1/2C is zelfs bij de kinderboerderij 
geweest om te zien hoe het er in het echt aan toe gaat. Groep 1/2B was al geweest en helaas kan 
groep 1/2A dit schooljaar niet gaan door een dubbele boeking op hun ingeplande dag. Alle 
rijouders, bedankt!  
De letter van de week is de z van zee. Dit sluit leuk aan bij het verhaal en het lied van Boer Boris 
gaat naar zee. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom.  
In groep 1/2C is Lina weer terug uit Spanje en iedereen was blij om haar weer te zien, welkom 
terug!  
In groep 1/2B is Joey Smeele gestart. Wij wensen hem veel plezier op de Elckerlyc.  
Maandag 21 mei zijn de kinderen vrij in verband met Tweede Pinksterdag.  
 
Fijn weekend,  
Groetjes,  
De kleuterjuffen 
 

 

Groep 3: 
Na een heerlijke meivakantie zijn wij weer fris en fruitig gestart. De kinderen waren lekker uitgerust 
en zaten al heel snel weer in het schoolse ritme. Hartstikke fijn!  
Met lezen gaan wij alweer richting de afronding van kern 10 en ook met rekenen hebben wij 
alweer een blok afgerond.  
Samen met de kinderen is alles klaargezet voor de komst van de eitjes, rupsen en poppen van het 
Vlinderproject. We hebben al het een en ander gezien en geleerd over vlinders en hebben zelfs al 
oplossingen bedacht voor het veilig vrij laten van de vlinders! We zijn erg benieuwd en gaan goed 
voor ze zorgen!  
Ook hadden wij donderdag onze eerste tennisles. Dit was hartstikke leuk. Gelukkig mogen we 
volgende week nog een keertje. Maandag aanstaande zijn de kinderen alweer een dagje vrij in 
verband met de Pinksteren. Woensdag 23 mei gaan op excursie naar de kinderboerderij. Hier gaan 
wij het Schaapscheerdersfeest meebeleven. Zie hiervoor de eerdere mail.  
 
Fijn weekend allemaal en tot dinsdag! Juf Aukje en Juf Carla 
 

 

Groep 4A en B: 
Op de maandag 28 mei start de tafeluitdaging. In een periode van vier weken gaan we 
persoonlijke  doelen en een groepsdoel stellen. Door veel te oefenen is het de bedoeling dat deze 
'records' elke week sneuvelen! Het gaat om de tafels 1,2,3,4,5 en 10. Gaan jullie alvast oefenen?  
Deze week zijn we voor het eerst gaan tennissen. De kinderen waren enorm enthousiast en hebben 
veel elixers verdiend! Volgende week donderdag hebben ze de tweede en laatste tennisles.  
Donderdag na school zijn de eitjes, rupsen en poppen voor het vlinderproject binnen gekomen. In 
de klas gaan we ze goed verzorgen, zodat ze uitkomen tot mooie koolwitjes. De kinderen hebben 
goed geholpen alles klaar te zetten en waren al erg nieuwsgierig. 
Op maandag zijn we vrij omdat het Pinksteren is.  
De boekenbeurten voor volgende week worden gedaan door Hamza, Nienke, Robin en Anoek. 
Succes! 
 
Geniet van het lange weekend! Groetjes, de juffen. 
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Groep 5: 
Het is na de vakantie weer even wennen om lang stil te zitten. Wel hebben de kinderen een goed 
humeur mee genomen, de sfeer is zeker om over naar huis te schrijven. 
Vanaf volgende week moeten we er weer helemaal aan gewend zijn om lang stil te kunnen werken, 
want dan gaan we weer verder met de CITO-toetsing.  
Deze week zijn we begonnen met het ‘spontaan vertellen’. De kinderen zijn erg enthousiast om vrij 
te mogen vertellen over hun zelf gekozen onderwerp. Volgende week zijn Angel, Melissa, Amy en 
Luchano aan de beurt. 
Op maandag 28 mei staat de Topotoets ‘buren’ op het programma. 
 
Juf Yvonne en Meester Raoul 
 

 

Groep 6: 
Na twee heerlijke weken vakantie, zijn we weer hard aan het werk. Tijdens de taallessen bevinden 
we ons nog steeds in de "Jungle". De rekenlessen gingen deze week onder andere over breuken en 
inhoud. We hebben geleerd wat een kubieke centimeter, decimeter en meter is en hoe je het 
schrijft. We weten inmiddels ook wat de afkorting van wc betekent. Dat wisten de meeste kinderen 
niet. 
We zijn ook begonnen met de spreekbeurten. Er kwamen al hele leuke onderwerpen voorbij. De 
weerribben en Michael Jackson bijvoorbeeld. Goed gedaan en succes nog voor de kinderen die de 
komende weken aan de beurt zijn. 
Spreekbeurten:  
Stella (22/5), Jamie en Boaz (23/5), Féline (24/5) en Abel (25/5). 
Huiswerk: Topo Zuid-Holland. 
Maandag 2e Pinksterdag hebben jullie nog een dagje vrij! 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 

Groep 7: 
Na twee weken heerlijke vakantie was het wel weer even wennen. Zowel voor de kinderen als de 
juffen; het was ook zo’n lekker weer! Maar inmiddels zitten we er weer helemaal in.  
Afgelopen woensdag was het verkeersexamen. Nadat eerst alle fietsen werden gecontroleerd door 
de politie (ouders; er waren nogal wat reflecties/lampen niet helemaal goed, kijk dit even goed 
na!!!), moest er gefietst worden. En gelukkig is iedereen GESLAAGD!, toppers zijn jullie! 
Bij taal hebben we gewerkt aan onze luisterhouding. Er moesten aantekeningen gemaakt worden 
tijdens het luisteren. Best lastig soms; als je even niet oplet, ben je het kwijt. 
Volgende week weer een lekker lang weekend, geniet ervan. 
Met de fietstocht op vrijdagochtend 25 mei hebben we begeleiders nodig. Wie wil mee met een 
mooie culturele tocht door onze omgeving?  
Huiswerk: 
- Spreekbeurten voor Sascha, Decco, Lars en Diego 
- Dinsdag toets aardrijkskunde H7 
Belangrijke data: 
Vrij 25 mei: fietstocht  
Di 19 juni: gastlessen 'Consulting Kids' 
Woe 20 juni: schoolreisje 
 
(en dan moeten de juffen ook nog ergens hun verjaardag vieren....) 
 
Fijn lang weekend, juf Marian en juf Marja 
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Groep 8: 
We zijn nu echt bij de laatste loodjes aangekomen. Maar gelukkig wel erg leuke ‘loodjes’. We zijn 
druk aan het oefenen voor de musical en we gaan al bijna op kamp! Natuurlijk doen we ook 
gewoon nog rekenen, taal en andere vakken en hebben we ook zo af en toe nog een toets.  
Wel fijn dat dat met de nieuwe ChromeBooks kan. Lekker digitaal. 
Ook zijn we met de spreekbeurten begonnen. Deze worden ondersteund door een PowerPoint 
presentatie. 
Helaas bereikte ons het bericht dat Thijmen in het ziekenhuis heeft gelegen. De klas heeft inmiddels 
een mooie kaart voor hem gemaakt om hem beterschap te wensen. Op donderdag was hij weer op 
school. Fijn! 
Spreekbeurten: 
Maandag 22-05: Daniël 
Dinsdag 23-05: Daan 
Donderdag 25-05: Sara en Noémi 
Huiswerk:  
Woensdag 23-05: Toets aardrijkskunde hoofdstuk 7 
 
Fijn Pinksterweekend, groeten van Joukje en Henriëtte 
 

 
 
 

De jarige(en): 
18-5 Fiene Felix (2013) 1/2A 

19 Lana Volwater (2009) 5 

21 Teo Wojno (2010) 4B 

23 Adam Hashem (2012) 1/2C 

24 Soufiane Zelliji (2006) 8 

25 Jocelyn Botman (2013) 1/2C 
 

 
 
Ingezonden berichten: 
 

INFORMATIEAVOND JONGE OUDER ACADEMIE  
 
Voor ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten van peuters en kleuters 
 
Op 24 mei start in Roelofarendsveen de Jonge Ouder Academie: een informatieavond en 
speelmoment voor peuters en kleuters, hun ouders en hun leidsters op peuterspeelzaal of 
kinderdagverblijf en kleuterleerkrachten. 
Bedenker van de Jonge Ouder Academie, professor Jan de Lange, heeft zich na zijn emeritaat 
gestort op het leren van jonge kinderen. Want, zo zegt hij, juist jonge kinderen zijn nog heel flexibel 
in hun denken. Door mee te spelen en de juiste vragen te stellen, kun je creatief denken en 
probleemoplossend vermogen stimuleren bij kinderen. En daar hebben ze de rest van hun leven 
plezier van. 
In de folder in de bijlage lees je wat de JOA is en wat we gaan doen. 
Donderdag 24 mei 2018. 
Plaats: Kaskade, Schoolplein 3, 2371 EK, Roelofarendsveen. 
Tijd: 20.00 - 22.00 uur 
 

 

 


