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Algemene informatie: 

Schoolfotograaf. 
Woensdagmiddag 5 juni, na schooltijd, stelt onze schoolfotograaf u in de gelegenheid om met uw 
kind(eren) op de foto te gaan.  
Ook kunnen bv kinderen die nog niet of niet meer op onze school zitten, met hun broers/zussen op de 
foto.  
Voor deze fotosessie kunt u zich uitsluitend per mail opgeven bij Marjan  Lauwers:     
marjanlauwers@ssba.net  
en wel voor maandag 3 juni, 12.00 uur. U krijgt dan per omgaande een tijd door vanaf 14.00 uur (u 
kunt daarvoor helaas geen voorkeurstijd opgeven).  
Let op: broertjes en zusjes die op school zitten worden gewoon onder schooltijd samen op de foto 
gezet. Op donderdag 6 juni worden de portret- en de groepsfoto's gemaakt.  
Aanvraag vrijstelling schoolbezoek i.v.m. religieuze activiteiten. 
Een verzoek tot vrijstelling dient altijd schriftelijk te gebeuren. De school heeft hiervoor een formulier 
beschikbaar (zie website). Wij moeten nl. altijd genoteerd hebben staan waar kinderen zich tijdens 
schooltijd bevinden. Gezien de korte tijd tussen de aanvraag en de verlofdag, lukt het ons niet alle 
aanvragen schriftelijk te verwerken. In het kort betekent dit dat u niet – zoals gebruikelijk – een 
schriftelijke bevestiging van mij ontvangt. 
Fijne vakantie! 
Vandaag begint de ‘Hemelvaartvakantie’. Geniet ervan! 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

          
Weekagenda: 

maandag  03-06 Weer naar school. 
Teamvergadering na schooltijd. 

dinsdag  04-06 * 

woensdag  05-06 Schoolfotograaf. 

donderdag  06-06 Schoolfotograaf. 

vrijdag  07-06  verzending nieuwsbrief 33. 

 
De jarige(en): 
21 mei Teo Wojno (2010) 5B 

23 Adam Hashem (2012) 3 

25 Jocelyn Botman (2013) 1/2C 

26 Diego Verdel (2007) 8 

29 Mads van Klink (2011) 4 

3 juni Skay Schoenmaker (2011) 4 

5 Dani Loos (2014) 1/2C 

5 Olivier van der Meer (2011) 5B 

6 Marin Koek (2007) 8 
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Praktisch verkeersexamen 2019. 
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 openbare werken 
van de gemeente Kaag & Braassem bedanken voor het klaarzetten van het parcours, de politie - 
afdeling Kaag & Braassem - voor het beschikbaar stellen van agenten voor het controleren van de 
fietsen en de verkeersveiligheid in het examengebied. 
en de vele hulpouders die de posten hebben bemand  
en de scores hebben bijgehouden.  
Veel dank gaat uit naar Harry   
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! 
 
Met trots kunnen we stellen dat alle kinderen van onze school zijn geslaagd voor het praktisch 
verkeersexamen 2019! 
Met vriendelijke groet,  
Alex Rietbroek en Ton Kuiters 
 

 
Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Na een paar fijne dagen vrij, gingen we deze week weer enthousiast aan de slag over de ruimte.  
We hebben een mooie ufo geverfd en een alien getekend. 
Volgende week hebben wij lekker een weekje hemelvaartvakantie.  
Na de vakantie starten wij met het thema supermarkt en is de letter van de week de h van haas. 
Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom.  
In groep 1/2C is Dion gestart. Wij wensen hem veel plezier op de Elckerlyc.  
 
Denken jullie aan de chipskokers van Pringles of waterflesjes voor de muziekdag op 11 juni?  
Fijn weekend allemaal,  
De kleuterjuffen  
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Groep 3: 
Woensdag hebben wij een bezoek gebracht aan de kinderboerderij. Het was heel erg leuk. We 
hebben onder andere gezien hoe een schaap geschoren wordt, we hebben verschillende soorten 
kaas geproefd, we mochten kuikentjes en konijnen aaien, we hebben gezien hoe wol gesponnen 
wordt en wat je er allemaal mee kunt doen. Na het voelen en knutselen met de wol voelden onze 
handen allemaal vettig. Wel handig voor de schapen!  
Alle ouders weer heel hartelijk bedankt voor het rijden en begeleiden! 
Met rekenen hebben we blok 3 afgerond met een toets. Na de vakantie beginnen wij alweer met 
het laatste blok. Het schooljaar vliegt voorbij. Ook met lezen, schrijven en spelling blijven we goed 
oefenen. We proberen ons werk goed te controleren en na te kijken. Na de vakantie komt de 
schoolfotograaf. Hierover heeft u eerder al een mail gehad. Alvast ter info: maandag 17 juni 
vervalt de gymles. 
 
Maar eerst mogen jullie lekker genieten van een weekje vakantie! 
Veel plezier, juf Aukje en juf Carla 
 

 

Groep 4: 
Zo, alweer een weekje hard gewerkt, de blokken van taal en spelling zijn af en na de vakantie 
starten we met de laatste blokken!  
Na de vakantie beginnen we ook met de tafeluitdaging van groep 4. Vier weken lang gaan we 
proberen om onze eigen records maar ook het groepsrecord te verbeteren, nog even goed oefenen 
dus met de tafels van 1,2,3,4,5 en 10. 
De kinderen hebben gisteren een blad mee naar huis gekregen met daarop een interview voor 
papa en/of mama. De vragen gaan over hoe ze geboren zijn. In de klas hebben we besproken wat 
een interview is en wat de kinderen moeten doen. De donderdag na de vakantie gaan we deze 
interviews bespreken.  
Het gebeurt de laatste tijd regelmatig dat er meerdere kinderen hun gymschoenen of zelf alle 
gymspullen niet mee hebben. Wilt u hier weer een beetje bij sturen? 
Na de vakantie zien we ook de schoolfotograaf weer op school, leuk! 
 
Nu eerst genieten van de vakantie, veel plezier allemaal, juf Dyonne en juf Danny 
 

 

Groep 5A en 5B: 
Na de vakantie, dus in de week van 3 juni, gaan we beginnen met ‘Spontaan vertellen’. Iedere 
leerling neemt een voorwerp van zichzelf van thuis mee. Je probeert daar spontaan een paar 
minuten over te vertellen. Je hoeft er niet van alles over op te zoeken! Het gaat erom dat je er iets 
over kunt vertellen. Het is natuurlijk wel handig wanneer je iets meeneemt waar je wel iets van 
weet! De kinderen hebben een planning gekregen waarop staat wanneer ze aan de beurt zijn.  
Groep 5A: 
Spontaan vertellen: Hamza, Omar, Jena, Batuhan en Danique. 
Groep 5B: 
Spontaan vertellen: Thijs, Lana, Jasper, Jolle en Jay. 
 
Fijn weekend, 
De leerkrachten van groep 5. 
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Groep 6: 
Deze week zijn we met taal aan het werk met een nieuw hoofdstuk. Het thema is de "Jungle". We 
kijken naar afbeeldingen van mensen en dieren. Hoe praten zij met hun lichaam en hoe doen wij 
dat? Op de vertelplaat zien we wat we allemaal nodig hebben om te overleven in de jungle. En we 
kijken en beschrijven plaatjes van dieren uit de jungle.  
Tijdens spelling beelden we de dicteewoordjes uit. Met geschiedenis zijn we inmiddels gestart met 
een nieuw hoofdstuk. We bespreken de tijd na de Tweede Wereldoorlog. Na de toets van rekenen, 
herhalen we de verhoudingstabellen en rekenen met het gemiddelde. 
Op de "ouderapp" is gevraagd of er ouders zijn die ons willen rijden en begeleiden naar Alphen op 
woensdag 12 juni. We hebben dan een NME-excursie. We horen graag wie er in de gelegenheid is 
om met ons mee te gaan. 
Huiswerk: dinsdag 4 juni Topo Fryslân  
Die dag gaat er ook weer een groepje kinderen naar de Jacobus om spelletjes te doen met de 
ouderen. 
Dit keer zijn Chiel, Dana, Elize, Yasin, Jinthe Lucien en Amy aan de beurt om spelletjes van thuis 
mee te nemen. 
 
Een fijne vakantie! De juffen. 
 

 

Groep 7: 
Yeahhhhh, iedereen is geslaagd voor het verkeersexamen! Super goed gedaan allemaal. En nu 
altijd zo netjes fietsen als jullie woensdagochtend gedaan hebben.  
We hebben blok 3 van rekenen alweer afgesloten, na de vakantie gaan we aan het laatste blok 
beginnen. Met taal zijn we begonnen aan het hoofdstuk 'Geluk'.  
Ook is de uitslag van de Cito Entreetoets mee naar huis gegaan.  
Na de vakantie gaan we beginnen aan het laatste blok van groep 7! Nog maar 7 weken. 
- Dinsdag: topotoets 8  
- Woensdag en donderdag is de fotograaf op school.  
- Spreekbeurten: Kornelia, Eveline, Douae, Armin, Britt 
 
Geniet van de vakantie, rust lekker uit! 
 

 

Groep 8: 
Wat een heerlijk kamp hebben we achter de rug! Mooi weer en zeer prettig gezelschap. 
We hebben ons prima vermaakt in de bossen van Den Hout met spellen als levend stratego, het 
douanespel, het washandjesspel, het griezelgeluidenspel en natuurlijk de dropping. Onze 
keukenploeg zorgde ervoor dat we heerlijk te eten kregen en tussendoor werden we steeds 
voorzien van drinken met fruit of wat lekkers. Daarnaast hadden we natuurlijk prachtig weer! 
Nu nog een laatste eindsprint richting de afscheidsavond. Het oefenen van de musical neemt 
steeds serieuzere vormen aan.  Na de vakantie gaan we het podium op zonder tekstboekje!! Het is 
handig als de kinderen een opvouwkrat meenemen naar school om hun spullen in te bewaren. 
Spreekbeurten: 
Maandag 3-6: Kyan 
Dinsdag 4-6: Lars & Ashraf, Bregt & Charlie 
Woensdag 5-6: Loïs & Renée 
Vrijdag 7-6: Sascha & Keyan, Luna en Lisa 
Huiswerk:  
Dinsdag 4-6: Toets geschiedenis hoofdstuk 4 
 
Groeten en een fijne vakantie, van Henriëtte en Joukje 
 

 


