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Algemene informatie: 

 

Theaterdag: ‘Op zoek naar de gele ballon’.  
Op donderdag 14 juni is de theaterdag voor alle groepen! 
Theaterdocenten geven workshops aan elke groep en maken met de kinderen een scene voor de grote 
eindvoorstelling. 
Rode draad is het prentenboek “De gele ballon” van Charlotte Dematons. 
Ouders, verzorgers en andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd voor de voorstelling in 
de Tweesprong van 14.30 – 15.15 uur! 
De schooltijden zijn zoals elke dinsdag. 
Na de voorstelling gaan de kinderen weer met de leerkracht mee naar school en kunnen daar weer 
opgehaald worden. 
 
Belangrijk: alle kinderen moeten hun gymschoenen aan in de sporthal. 
Publiek mag op de tribune. 
 
Wij wensen iedereen een heel gezellige en leerzame dag toe!  
 
 
 
 
Schoolreizen: 
Op woensdag 20 juni gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis: 
Groepen 1/2 a,b,c: Linneaushof: De bus vertrekt om 9.15 uur. Om 15.30 uur weer terug op school. 
Groepen 3 en 4 : Plaswijckpark: De bus vertrekt om 9.00 uur. Om 16.15 uur weer terug op school. 
Groepen 5,6,7: Drievliet: de bus vertrekt om 9.30 uur. Om 16.30 uur weer terug op school. 
Denkt u aan de betaling? 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

 

maandag  11-06 * 

dinsdag  12-06 Bouwvergadering na schooltijd. 

woensdag  13-06 * 

donderdag  14-06 Theaterdag . 

vrijdag  15-06 Verzending nieuwsbrief nummer 36. 
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Geachte Ouders en/of Verzorgers, 

De ouders die de tevredenheidspeiling ingevuld hebben willen we graag bedanken.  
Bij het uitzetten van het meetinstument bleek dat het lastig is om de respons helder te 
krijgen. Alle ouders ontvangen een email, terwijl vaak maar een ouder het heeft ingevuld. 
We hebben gekeken naar de gezinnen. Wanneer we uitgaan van het aantal gezinnen 
binnen de scholen van SSBA mogen we tevreden zijn met een respons van 73%. We 
hebben voldoende respons om de resultaten te analyseren. Heel fijn. 

Op dit moment werken de scholen de resultaten van de oudertevredenheidspeiling op 
schoolniveau uit.  

Nu we van personeel en ouders weten hoe tevreden ze zijn, verzamelen we komende 
periode  meetgegevens over de tevredenheid van leerlingen.  
Met deze gegevens maken we een verbinding tussen de verwachtingen van personeel, 
ouders en leerlingen. Hiermee kunnen onze scholen verbeteren en beter voldoen aan de 
verwachtingen.  
De mening van alle belanghebbenden is belangrijk.  
  
We willen het functioneren en de prestaties van de scholen systematisch en cyclisch 
verbeteren. Normen stellen, uitvoeren, meten en verbeteren is voortdurend belangrijk.  
In 2018-2019 leggen we een verbinding tussen de personeelstevredenheidspeiling(PTP), de 
oudertevredenheidspeiling(OTP) en de leerlingtevredenheidspeiling(LTP). 
Wanneer de verbinding gelegd is communiceren we op SSBA-niveau naar u als ouders. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Marjolein van Leeuwen                       
Kwaliteitsbeleidmedewerker van SSBA 
 

 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Deze week zijn wij begonnen met het thema "Piraten". Wij hebben piratenvlotten gemaakt en 
papegaaien geknutseld. Als jullie thuis spulletjes hebben voor de piratenhoek, mogen jullie dat 
meenemen naar school. 
De letter van de week is de g van gum. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
Donderdag 14 juni hebben wij onze theaterdag. Deze dag mogen de kleuters ook hun speelgoed 
meenemen, want wij hebben dan speelgoeddag. 
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen 
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Groep 3: 
Wat hebben de kinderen hard gewerkt deze week. Complimenten! Komende week gaan we verder 
met de afname van de Cito's.  
Maandag is er geen gym mogelijk in de sporthal. Als het weer het toelaat, geeft juf Noortje een 
buitenles. Wilt u hier weer rekening mee houden met de kleding (net als met de tennislessen)? 
Bedankt. Het was woensdag nog steeds rustig met onze 11 vlinderpoppen. De ontwikkeling van 
pop tot vlinders duurt ongeveer 8 tot 16 dagen. We wachten rustig af. 
Skill Digitale geletterheid: 
Je kan tegenwoordig vrijwel geen werk meer vinden waar ict niet op de één of andere manier een 
rol in speelt. Vaak krijg je hoe dan ook met allerlei systemen en techniek te maken. Daarbij is het 
van belang dat je niet alleen weet hoe het werkt, maar dat je ook zelfstandig nieuwe dingen kunt 
leren, informatie kunt vinden en controleren, en dat je je eigen gebruik van de techniek kunt 
evalueren. In groep 3 staan we aan de basis van alles wat hierover te leren valt. De kinderen 
hebben zich de eerste vaardigheden razendsnel eigen gemaakt. Leuk en leerzaam! Regelmatig 
komt ook het  omgaan met de Chromebooks en oordopjes aan de orde. Als een stekkertje niet past, 
dan zit ie dus niet op de goede plek. Ook niet als je wat harder duwt...:)) 
 
Fijn weekend allemaal, juf Aukje en juf Carla 
 

 

Groep 4A en B: 
Na een geweldige start van het groepsgemiddelde in 4B van 50 sommen is de uitdaging van deze 
week, 52 sommen, ruimschoots gehaald met 66 sommen, toppers!!! Ook vele persoonlijke doelen 
zijn ver overtroffen. De nieuwe groepsuitdaging is 68 sommen, zet 'm op allemaal!! 
De tafeluitdaging in groep 4A is ook 68 sommen! Ook in groep 4A heeft iedereen vorige week zijn 
persoonlijke doel gehaald! Ga zo door allemaal! 
De boekenbeurten van volgende week zijn voor Thijs, Teo, Justin en Jaivy.... Succes! 
We zijn druk bezig met de CITO toetsen in de groep, nogmaals vragen wij u om liever geen 
afspraken bij de tandarts of dokter te maken in de ochtenden. Veel toetsen worden klassikaal 
mondeling afgenomen en dan is het fijn als alle kinderen aanwezig zijn, alvast bedankt! 
Er waren deze week weer een aantal kinderen zonder gymschoenen of handdoek. Zou u hier aan 
willen blijven denken?  
De rupsen zijn ondertussen allemaal verpopt dus het is wat rustig in de bak. We zijn benieuwd 
wanneer de laatste vlinder uitkomen! 
 
Geniet van het mooie weer dit weekend! Groetjes de juffen 
 

 

Groep 5: 
Het einde van het schooljaar is nu echt in zicht. Bij alle vakken zijn wij inmiddels begonnen aan het 
laatste blok. 
Volgende week maken we de Cito-toets voor rekenen. Dit is de laatste Cito-toets van dit schooljaar. 
Maar ook de laatste methodetoetsen voor Geschiedenis en Natuur & Techniek staan dan op het 
programma. De kinderen hoeven zich voor geen van deze toetsen thuis voor te bereiden.  
Het vak verkeer is als eerste afgesloten. De kinderen hebben hun laatste toets hiervoor gemaakt. 
Iedereen heeft een voldoende of hoger gescoord! 
Maar we zijn niet alleen aan het toetsen. Op donderdag staat de theaterdag op het programma. 
En natuurlijk zijn wij nog iedere dag spontaan aan het vertellen. De komende week zijn Mila, Kate, 
Sam en Robbin aan de beurt. 
Let op! Op maandag 11 juni en donderdag 14 juni is er geen gym! 
 
Juf Yvonne 
Meester Raoul 
 



                                                                     4 

Nieuwsbrief 2017- 2018 

Groep 6: 
Digitale geletterdheid: 
De afgelopen weken hebben we op de Chromebooks hard gewerkt aan rekenen, taal en spelling. 
Tijdens rekenen leerden we bijvoorbeeld wat 1/4 deel is van 80 centimeter en tijdens taal hebben 
we vooral gewerkt aan woordenschat. 
De Citotoetsen van rekenen en woordenschat zijn inmiddels klaar. Volgende week is spelling aan de 
beurt. We lezen natuurlijk ook nog de woordjes van de Drie Minuten Toets en de teksten van Avi. 
Volgende week donderdag is de Theaterdag. Lees hierover ook het algemene stukje in de 
nieuwsbrief. 
De spreekbeurten zijn volgende week voor: Freek (11/6), Jordy (12/6), Britt (13/6) en Eveline (15/6). 
Huiswerk: maandag 11 juni, inleveren stencil spelling. 
Volgende week is juf Lianne er de hele week! 
  
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 

Groep 7: 
We hebben een drukke, maar gezellige week achter de rug! Naast de Cito-toetsen Rekenen, 
Werkwoordspelling en Spelling hebben we ook het taalhoofdstuk 'Buitenissig' afgesloten. Iedereen 
heeft informatie gezocht over een buitenissig dier; ideaal die Chromebooks voor elk kind. Maar 
naast het informatie opzoeken, waren er ook een heleboel kinderen die al wisten hoe ze een 
presentatie in Google moeten maken. En dus werd er ook thuis aan gewerkt! Wat een 
enthousiasme. Met de 21st century skill ICT-geletterdheid zit het dus wel goed in groep 7! 
Vervolgens werd er ook nog een mini-spreekbeurt gehouden over het dier. Zo hebben we geleerd 
over het angorakonijn, kerstboomworm, verschillende apen, vissen, etc. Erg leuk! 
Ook hebben we spierpijn gekregen in onze lachspieren, we zijn tenslotte op de schoolfoto geweest. 
En alle spreekbeurten zijn ook klaar! Super gedaan allemaal. We hebben weer veel van elkaar 
geleerd over heel verschillende onderwerpen. 
Volgende week is juf Sharon er de hele week. Zij gaat heel veel lessen geven. Ook worden deze 
week de leestoetsen afgenomen. Misschien heb je dit weekend nog even tijd om thuis het hardop 
lezen nog te oefenen, dat doen we tenslotte niet zo vaak meer in de klas, maar dit is wel de enige 
manier hoe de juf kan horen hoe je leest! 
Maandag is er geen gym van juf Noortje, maar neem die dag wel gympen mee (of doe ze aan), we 
gaan nog wel sportief bewegen op het schoolplein.  
Dinsdag trouwen de ouders van Kim; wij wensen jullie een gezellige dag toe!  
Donderdag is de theaterdag, een hele dag in het teken van theater met als slot een optreden voor 
alle ouders. 
 
Huiswerk: 
- Maandag topotoets Noord- Europa 
- Maandag sportieve schoenen aan/mee 
- Donderdag theaterdag 
 
Geniet van het weekend en tot maandag,  
juf Marian en juf Marja 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                     5 

Nieuwsbrief 2017- 2018 

Groep 8: 
Wat hebben we een fijn schoolkamp achter de rug! We hebben ook ontzettend geboft met het 
weer. Hierdoor konden we lekker veel spellen in het bos doen, zoals levend stratego, het 
douanespel en natuurlijk de dropping. Vooral het samen eten en liedjes zingen bij het kampvuur 
was erg gezellig.  
Nu echter weer over tot de orde van de dag. We zijn nog steeds hard aan het oefenen voor de 
musical. Het zou fijn zijn als iedereen een opvouwkrat meeneemt om de eigen spullen in te 
bewaren. Daarnaast zijn deze week de uitnodigingen mee gegaan voor de opa’s en oma’s, voor de 
ouders en is er een lijstje gemaakt met belangrijke data. Ja, ja de tijd vliegt…. 
Vrijdag hebben we in de Tweesprong ervaren hoe het is om te leven met een lichamelijke 
beperking. We hebben rolstoelbasketbal gespeeld, we hebben met scootmobiels gereden en we 
hebben een film gekeken over blindengeleidehonden. Aan het einde van dit GIPS-project mochten 
de kinderen vragen stellen aan de mensen met een beperking. 
Volgende week donderdag hebben we op school een theaterdag, met als thema: Op zoek naar de 
gele ballon. We sluiten deze dag af met een gezamenlijk optreden in de Tweesprong. U bent van 
harte welkom om daar te komen kijken vanaf de tribune. 
Spreekbeurten: 
Maandag 11-06: Jouke en Sil, Soufiane 
Dinsdag 12-06; Rody en Jesse 
Woensdag 13-06: Jenna en Milou 
 
Fijn weekend, groeten van Joukje en Henriëtte 

 

De jarige(en): 
8 Faye Ezendam (2011) 1/2A 

10 Imane Chelah (2006) 8 

11 Sterre de Koning (2012) 1/2C 

13 Tim Loos (2013) 1/2C 
 

 
 

 


