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Lustrum. 
De afgelopen week hebben wij genoten van een heerlijke feestweek. 
Het weer werkte goed mee en verder hadden wij iedere dag iets 
feestelijks gepland. 
Wij begonnen op maandagochtend met een pyjama-ontbijt. Hoe leuk 
was dit! De meeste kinderen en leerkrachten hadden een pyjama aan 
en daarna gingen we genieten van een heerlijk ontbijt. Iedereen had 
iets lekkers meegenomen, fijn!  
Dinsdag was onze gezonde sportdag. Met medewerking van 
sportschool Hart for Health waren er mini-bootcamps voor de kleuters 
en groep 3 georganiseerd en de kinderen van groep 4 t/m 8 mochten 
naar de sportschool toe waar ze boksles, touwtrekken en andere 
sportieve spelletjes hebben gedaan. 
Op de woensdag was het eindelijk zover! De jubileumreis naar 
Speelpark Oud Valkeveen. Met 6 bussen zijn wij op weg gegaan naar 
Naarden. Wat was het heerlijk en fijn daar. Gelukkig waren alle 
rupsen verwijderd voordat wij in het park waren. Lekker spelen, 
zwemmen, eten en drinken. Kortom een hele gezellige dag. Hulpouders 
bedankt! 
De afsluiting was op donderdag in de vorm van een heerlijke 
barbecue, met dank aan het vlees van de vader van juf Demi en het 
rijgen en marineren van de saté door Nick en Jeroen en alle 
hulpouders die van deze dag een extra groot feest hebben gemaakt. 
Een professionele discoshow en een lekker ijsje van Antonio maakten 
de feestdag compleet. 
Wij als team hebben genoten en zonder alle hulp was het niet zo'n 
succes geworden! 
 
Bedankt allemaal! 
 
Team, kinderen en ouders 
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Algemene informatie: 
Groepsbezetting. 
Hieronder treft u de groepsbezetting voor komend schooljaar aan. De ouders van de kinderen van de 
groepen 1/2 en 3 voor komend jaar hebben vandaag een apart bericht ontvangen i.v.m. de 
samenstelling van de groepen. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 

 
         

Voorlopige groepsbezetting 2019-2020. 
 

1/2A 
 

Carla Loonstra 
Marja Speek 
Ondersteuning tot Kerst: 
Patricia van Zanten 

Maandag, dinsdag en 2/3 woensdagen. 
1/3 woensdagen, donderdag en vrijdag. 

   
1/2B 
 

Annemiek Hoogeveen 
Dyonne van Amsterdam. 
Ondersteuning tot Kerst: 
Patricia van Zanten 

Alle dagen. 
1x per 14 dagen op maandag. 

   
Na Kerst: 2 
 

Vacature (5 dagen)  

   
3A 
 

Aukje Aardema 
Carla Loonstra 

Maandag t/m woensdag. 
Donderdag en vrijdag. 

   
3B 
 

Demi van As 
Dyonne van Amsterdam 

Alle dagen. 
1x per 14 dagen op maandag. 

   
4 
 

Danny Jansen 
Vacature (2 dagen) 

Maandag t/m woensdag. 
Henriëtte van Buuren draait de groep op 
donderdag en vrijdag, totdat de vacature is 
ingevuld. 

   
5 
 

Ester Hartgers 
Nelleke Koeleman 

Maandag t/m woensdag. 
Donderdag en vrijdag. 

   
6A (was 5A) 
 

Anika van Egmond 
Dyonne van Amsterdam 

Maandag, dinsdag om de week en vrijdag. 
Dinsdag om de week, woensdag en 
donderdag. 

   
6B (was 5B) 
 

Yvonne van Klink 
Douwina Vrijburg 

Maandag en dinsdag. 
Woensdag t/m vrijdag. 

   
7 
 

Marian Klink 
 
Marja Gribnau (Karin Boswijk 
valt in voor Marja). 

Maandag, dinsdag en woensdag om de 
week. 
Woensdag om de week, donderdag en 
vrijdag. 

   
8 
 

Henriette 
Joukje 

Maandag t/m woensdag. 
Donderdag en vrijdag. 
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Kleuters: 
Tijdens de feestweek hebben de kinderen goed kunnen oefenen met hun sociale vaardigheden. Ze 
moesten rekening houden met elkaar, wachten op hun beurt en mochten meedenken wat ze als 
volgende activiteit gingen doen. 
Tijdens het schoolreisje konden sommige kinderen de weg zoeken op de plattegrond van het 
speelpark. Op deze manier hebben wij aandacht besteed aan de informatievaardigheden. 
De jubileum-mok is zeer creatief versierd waarbij de kinderen zelf mochten bedenken hoe ze dat 
zouden doen. 
Iedere week is een nieuwe digidoener aan de beurt waarbij extra aandacht aan de ICT-
vaardigheden wordt besteed. 
 
Groep 3: 
Afgelopen week zijn we op verschillende manieren bezig geweest met samenwerken, probleem 
oplossen en communicatie. We hebben met elkaar een indeling voor de bus gemaakt. Soms moest 
er wat onderhandeld worden, maar uiteindelijk was het gelukkig naar ieders tevredenheid (en 
hebben we een heel gezellige dag gehad!) Ook wilden we graag aan Wout laat weten hoe het met 
ons gaat. Met elkaar hebben we een boekje gemaakt, waarin iedereen een kort verhaaltje heeft 
geschreven. Toen kregen we een filmpje van Wout en Anoek. Dat was toch ook wel heel leuk! Dus 
hebben we zelf een filmpje gemaakt. We snappen nu dat acteurs en filmsterren het ook niet altijd 
makkelijk hebben. Het moest toch een paar keer over (tekst vergeten, juf zat niet op te letten...). 
Het was erg leuk! Nu nog even zorgen dat het ook gauw bij Wout terecht komt! Inmiddels hebben 
we ook al weer een brief van Wout terug ontvangen. Toch heel leuk en erg handig dat lezen, 
schrijven en filmen. Zo blijven we fijn met elkaar in contact! 
 
Groep 4: 
De afgelopen periode hebben we verschillende activiteiten gedaan waarbij meerdere skills aan bod 
kwamen. Een van deze opdrachten was om met een groepje een knikkerbaan te bouwen met 
karton en wc-rolletjes. Hierbij moest er erg creatief gedacht worden, goed er goed 
gecommuniceerd worden en hard samengewerkt. Na de eerste bouwsessie werden alle banen 
getest om volgende keer de problemen op te lossen. Ondanks dat het afstemmen van de 
taakverdeling en de samenwerking in sommige groepjes wat stroef startte, heeft iedereen 
uiteindelijk goed samengewerkt, knap! 
Verder hebben we een opdracht gedaan in het bouwen van onze eigen robot. De kinderen moesten 
hun ICT-skills gebruiken om via www.skillsdojo.nl een missie te starten en konden a.d.h.v. het 
instructiefilmpje de eerste start maken van de robot. De kinderen waren hier erg enthousiast over! 
Mocht er nog tijd zijn deze weken dan kunnen ze de andere drie missies binnen dit projectje ook 
afronden.  
 
Groep 5: 
In de groep hebben de kinderen een aantal lessen over de computer gehad. Lessen vanuit Digi-
Doener. De kinderen vonden deze lessen erg leuk en leerzaam. De computer is een onderdeel van 
het leven geworden, zeker op school. 
 
Groep 6: 
Skills kritisch denken en sociale vaardigheden. 
Vorige week hebben we tijdens Nieuwsbegrip kritisch nagedacht over een nieuwe maatregel: 
"Telefoon op de fiets? Boete! Vinden wij dit een goede maatregel? Daar zijn de meeste kinderen 
het wel mee eens, maar er wordt ook gezegd dat het lastig is voor de politie om te controleren of er 
iemand zit te appen op de fiets. Maar ja … de politie controleert ook niet of iedereen wel door 
groen rijdt bij een stoplicht. Zo komen we erachter dat het ook belangrijk is dat je zelf goed 

http://www.skillsdojo.nl/
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nadenkt over dit soort dingen. Het is gewoon niet veilig om je mobiel te gebruiken op de fiets. Dat 
moeten we gewoon níet doen! 
In de afgelopen tijd zijn we verschillende keren naar de "overkant" geweest, naar de ouderen van 
de Jacobus. Daar hebben wij onze sociale vaardigheden goed laten zien. We deden allerlei 
spelletjes. Dit wordt heel erg gewaardeerd! Volgende week de laatste keer van dit schooljaar. 
 
Groep 7: 
Hoe heeft groep 7 het afgelopen schooljaar aan de skills gewerkt?   
Samenwerken: Samenwerken met de 'stokjes'. Samenwerken met zelfgekozen klasgenoot. Maar 
ook samenwerken met kinderen uit andere klassen en vergeet de samenwerking met de 
leerkrachten niet! 
Probleemoplossend vermogen: Het oplossen van problemen met/in de leerstof, het oplossen van 
problemen tussen leerlingen onderling, het oplossen van raadsels. Er zijn dit schooljaar heel wat 
problemen opgelost. 
ICT-geletterdheid: Werken op de Chromebooks, PowerPointpresentaties, werken in Google 
Documenten, documenten met elkaar delen. En wat leren we veel van elkaar. 
Creativiteit: Knutselen, tekenen, muziek ontwerpen, toneelstukjes, dansen, buiten spelen; zo 
kunnen we nog wel even doorgaan! 
Kritisch denken: dilemma op dinsdag, de stellingen van het jeugdjournaal, maar ook kritisch 
denken over het rooster van de dag; de volgorde van de vakken. Kritisch zijn op elkaar, het kwam 
allemaal voorbij. 
Communiceren: Met elkaar, met volwassen, met kleuters, met de bejaarden, met vreemden die een 
gastles kwamen verzorgen. Maar ook een verhaal doorvertellen, luisterhouding; er kwam van alles 
voorbij dit schooljaar. 
Sociale en culturele vaardigheden: Een fietstocht door de gemeente, een museumbezoek, een 
muziekdag, een voorstelling van Shakespeare. De feesten en de gebruiken bij de verschillende 
geloven. 
Het was weer een leerzaam schooljaar! 
 
Groep 8: 
Deze laatste periode hebben we alle aangeleerde 21st century skills moeten gebruiken. Zo moesten 
we bij de musical heel veel samenwerken, creatief zijn en natuurlijk ook goed communiceren. 
Soms liepen we tegen zaken aan die niet zo soepel gingen, dan werd ook een beroep gedaan op 
ons kritisch denkvermogen. Voor sommigen was dit best nog lastig. Wel leerzaam! 
Probleemoplossend vermogen kwam ook steeds aan bod. Want hoe speel je bij voorbeeld de 
musical als er iemand naar de tandarts is of zo. En wat doe je als tijdens de musical het geluid van 
de computer uitvalt…… 
Hier zijn we inmiddels erg handig in geworden, dus we zijn klaar voor een spetterende 
afscheidsavond!!! 
 

 
Weekagenda:  

 

  Deze week: 10-minutengesprekken. 

maandag  08-07 * 

dinsdag  09-07 * 

woensdag  10-07 * 

donderdag  11-07 * 

vrijdag  12-07  verzending nieuwsbrief 38. 
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Groepsinformatie. 
 

Groep 1/2A, B en C: 
Wat hebben wij een fantastisch feest gevierd de afgelopen week. Wij hebben genoten van een 
goed verzorgd pyjama-ontbijt, lekker sporten in de buitenlucht, spelletjes met de juffenverjaardag, 
op schoolreis met een echte bus naar Speelpark Oud Valkeveen (als het goed is, heeft iedereen ook 
een terugkomkaartje gekregen) en als afsluiting disco, barbecue en ijs. Hulpouders super bedankt! 
De komende week werken wij over de zomer. Wij gaan slippers en ijsjes maken, veel filmpjes 
kijken en gesprekken over de zomer voeren en vergeet de zomerliedjes niet! 
Wij gaan de komende twee weken de aangeboden letters van de week herhalen. 
Op maandag 15 juli is er de jaarlijkse schoonmaakavond vanaf 19.00 uur. Hoe meer handen, hoe 
minder werk! Als jullie willen helpen, geef dit dan even door aan de leerkracht. 
Aan het einde van de week, krijgen de kinderen spulletjes mee om thuis schoon te maken. Deze 
willen wij graag in de loop van de laatste schoolweek terug hebben zodat wij het nieuwe schooljaar 
fris kunnen beginnen. 
De komende week staan de 10-minutengesprekken gepland. U heeft allemaal een overzicht per 
mail ontvangen. Wij zien u dan graag. 
Op vrijdag 12 juli krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.  
Fijn weekend allemaal! 
  
De kleuterjuffen 
 

 

Groep 3: 
Wat was het een gezellige jubileumweek! Het ontbijt, het sporten, de schoolreis en als afsluiting de 
ijs-barbecue-disco-dag. We hebben echt genoten! Als aandenken aan ons 45-jubileum hebben we 
een mok versierd. De afbakinstructies heeft u inmiddels per mail ontvangen. Wij willen alle ouders 
heel hartelijk bedanken voor hun hulp bij de verschillende activiteiten! Volgende feesten we nog 
even verder. Op woensdag 10 juli vieren juf Carla en juf Aukje samen hun verjaardag in de groep. 
Voor een 10-uurtje wordt deze dag gezorgd! Wij zien u graag volgende week tijdens de laatste 
rapportbesprekingen van dit schooljaar. Het schema heeft u per mail ontvangen. 
 
Maar.... eerst even lekker bijtanken! Fijn lang weekend allemaal, juf Aukje en juf Carla 
 

 

Groep 4: 
Wat hebben we een gezellige week gehad! Maandag nog het een en ander gewerkt na een gezellig 
ontbijt. Iedereen had wat lekkers meegebracht, leuk! Dinsdag werden wij onwijs verwend en 
hebben we het erg naar ons zin gehad op de juffenverjaardag en tijdens het sporten. Woensdag 
natuurlijk een hele gezellige schoolreis met elkaar. Tot slot op donderdag een relaxte dag met 
lekker barbecueën, een ijsje en een mega gave disco! Al met al een topweek. Vanaf maandag gaan 
we rustig aan beginnen met opruimen en schoonmaken. De kinderen mogen allemaal een emmer 
en doekje meenemen zodat we elke dag iets kunnen aanpakken. Maar natuurlijk wordt er ook nog 
wel gewerkt. De tafeluitdaging zal maandag voor het laatst zijn, nog even hard oefenen dit 
weekend zodat we onze records en groepsgemiddelde verbreken! Ook zullen wij de musical van 
groep 8 gaan bekijken en krijgen de kinderen op vrijdag hun rapport mee naar huis. We hopen alle 
ouders te zien deze week voor de gesprekken. Het officiële aftellen naar de vakantie is begonnen! 
 
Fijn weekend, groetjes de juffen van groep 4 
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Groep 5A en 5B: 
De afgelopen week was heel gezellig. We begonnen maandag met een ontbijt op school en dinsdag 
een workshop bij Hart voor Health (kickboksen en bewegen). Woensdag was het schoolreisje naar 
Oud Valkeveen in Naarden en donderdag hadden we een BBQ. We kregen een heerlijk ijsje en we 
gingen in de hal lekker disco dansen! We hebben genoten van elke dag! 
De laatste twee weken breken nu aan. We zijn bijna klaar met alle methodes. Alle toetsen zijn nu 
afgerond, maar nog niet alle lessen. We hebben nog genoeg te doen! 
 
Groep 5B: 
Dinsdag 10 juli: Toets Natuur. 
 
We wensen iedereen een fijn weekend, 
De juffen van groep 5 
 

 

Groep 6: 
Wat een feest deze week! We hebben heel veel leuke dingen gedaan. We begonnen met een 
heerlijk ontbijt in pyjama op maandag. Iedereen nam iets lekkers mee. Daarna gingen we 
zwemmen in plaats van gymmen. Op dinsdag hebben we gesport bij Hart4Health en woensdag 
gingen we met de hele school in 6 bussen en vertrokken we naar Oud Valkenveen. We gingen 
bijvoorbeeld van de hoge glijbaan en in de waterfietsen én we zwommen bij het strandje. We 
kregen ook nog een lekker patatje, iets te drinken en een ijsje. Op donderdag hebben we de 
feestweek afgesloten met een BBQ, disco en ijsje! We troffen het ook nog met het weer. Een lekker 
zonnetje en niet te warm. Vrijdag een dagje vrij om uit te rusten. Volgende week zijn de 10 
minutengesprekken en krijgen jullie het rapport mee naar huis. 
Dinsdag de laatste keer spelletjes mee. De volgende kinderen zijn aan de beurt om naar de Jacobus 
te gaan: Sanne, Sam, Fien, Britt, Evy, Lana en Jan. 
Geen huiswerk. 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 

Groep 7: 
En ook deze week vloog om! Wat hebben we heerlijk gegeten maandag (het was bij ons niet alleen 
een ontbijt, maar ook een brunch en lunch!). Dinsdag hadden heel veel kinderen een gezond 
tussendoortje mee en hebben we superleuk gesport in de sportschool. Woensdag heeft iedereen 
zich vermaakt in Oud Valkeveen (al was het voor sommigen best spannend of we nog met de bus 
mee mochten :-) ). Donderdag; een disco, een BBQ en een ijsje. Het was fantastisch!  
Nu nog maar 2 weken te gaan. Komende week gaan we hard werken om nog zoveel mogelijk 
methode-lessen te maken. Maar we gaan natuurlijk ook de musical van groep 8 kijken en leuke 
dingen doen. De laatste week staat in het teken van afronden, opruimen, etc. 
 
Maandag gaan we het laatste rapport bespreken. De oudergesprekken zijn op ma.mid, di. avond 
en woe.mid. 
 
Geniet van het weekend! 
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Groep 8: 
We hebben een ontzettend leuke feestweek achter de rug! We begonnen maandagmorgen al met 
zwemmen, daarna hadden we een lekkere brunch in de klas. 
Om 12.30 uur speelden we onze generale repetitie voor de senioren van de Jacobus en onze  groep 
8 van vorig jaar. Op dinsdag zijn we naar de sportschool geweest en hadden we een workshop 
boksen. Op woensdag waren we met de hele school op schoolreis naar Oud-Valkeveen. We hadden 
prima weer en iedereen heeft zich goed vermaakt. 
Op donderdag sloten we de feestweek af met een lekker ijsje, een coole disco en een heerlijke BBQ. 
We hebben genoten, alles was super goed geregeld. 
Volgende week spelen we op maandag- en woensdagochtend de musical voor de groepen op 
school en op die avonden spelen we de musical voor opa’s, oma’s en andere familieleden. 
Op donderdagmiddag zingen we alle liedjes voor de groepen 1,2 en 3. Dit doen we op 
vrijdagmiddag nog een keer, maar dan in de Jacobus, voor de senioren. 
 
Groeten en een fijn weekend van Joukje en Henriëtte 
 

 

De jarige(en): 
5 Lucas Schrijvershof (2006) 8 

10 Quinten Bakker (2009) 6 

11 Angel Botman (2009) 6 

11 Ziyaad Boukayssi (2011) 4 

12 Dilara Can (2012) 3 

   
 

 
 

 


