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Nieuwsbrief nummer 21
Schooljaar 2019 -2020

Algemene informatie:
COVID-19.
SSBA houdt de berichtgeving rondom het virus minutieus in de gaten. De richtlijnen van de overheid
worden nauwkeurig opgevolgd. Het bestuur meldt per direct via de mail de huidige status.
Met nadruk wil ik u vragen de richtlijnen rondom neusverkoudheid en koorts strikt op te volgen.
Vanochtend hebben we besloten om de toneeldag te verplaatsen. Tijdens de voorstelling zitten de
kinderen nml. erg dicht naast elkaar.
Via de mail en via Parro houden we u op de hoogte.
Rapportgesprekken.
Vooralsnog gaan de rapportbesprekingen gewoon door met inachtneming van de adviezen. Mocht u
beslissen om de afspraak te annuleren, wilt u dan de leerkracht informeren?
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters
Weekagenda:

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

16-03
17-03
18-03
19-03
20-03

Deze week: 10-minutengesprekken.
*
*
*
*
Rapporten mee.
Verzending nieuwsbrief 22.

Groepsinformatie.
De kleutergroepen:
Deze week hebben wij in groep 1 mooie vuilniswagens gescheurd, geplakt en gevouwen. Bij groep
2 hebben wij geschreven, gesorteerd en schaduwen gezocht van vuilnis.
Tijdens de gymles hebben wij verschillende oefeningen met kranten gedaan. Het was een hele
leuke les.
Volgende week sluiten wij het thema "Afval" af.
De letter van de week is de b van boek. Spulletjes voor de letterplank zijn van harte welkom.
Volgende week hopen wij jullie allemaal te zien en spreken tijdens de 10-minutengesprekken. In
Parro is de indeling van de gesprekken terug te vinden. Op vrijdag 20 maart, krijgen de kinderen
hun rapport mee naar huis.
Fijn weekend allemaal.
De kleuterjuffen
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Groep 3A en 3B:
Deze week hebben wij de ch geleerd, zoals bijvoorbeeld in het woord 'lach'. Ook hebben wij de ng
van ring en de nk van bank herhaald.
Met rekenen borduren wij verder op sommen en splitsen over de tien. Ook rekenen met geld en
meetopdrachten zijn aan bod gekomen.
Afgelopen donderdag hebben wij tennisles gehad bij de tennisvereniging. Wat was dit leuk! We
hebben ook nog andere leuke uitjes in het vooruitzicht. Dinsdag 24 maart gaan we naar de
vertelvoorstelling 'De man met het stenen hart' en ook staat er een uitje naar het museum van
Volkenkunde op het programma.
Volgende week praten wij u graag bij over de vorderingen van uw zoon/dochter tijdens de
rapportgesprekken. Fijn dat u zich hier allemaal voor aangemeld heeft!
Groep 3a:
Aanstaande dinsdag is juf Aukje afwezig. Juf Karin en onze stagiaire Juul zijn dan aanwezig. Wilt u
het toestemmingsformulier voor onze stagiaire uiterlijk dinsdag 17 maart inleveren? Alvast
bedankt!
Groep3b:
Vanaf volgende week start Tenia als onderwijsassistent stagiaire op de dinsdag en woensdag. Wij
wensen haar een leerzame en fijne tijd.
Fijn weekend en tot volgende week bij de rapportgesprekken. De juffen van groep 3

Groep 4:
Afgelopen week zijn we weer verder gegaan met Kwink en hebben we het laatste deel 'Rust in
jezelf' besproken in de klas.
We stelden ons de vraag; Hoe kom jij tot rust? In groepjes gingen we met elkaar in gesprek hoe we
dat doen en wat er gebeurt als we dat doen. Misschien zijn er wel andere manieren om tot rust te
kunnen komen.
Vrijdag krijgen de kinderen een tekening mee met daarop de "Rust- Vis". Voelen de kinderen drukte
thuis? Dan helpt de "Rust-Vis" ze te denken aan de oefeningen die we in de klas met elkaar gedaan
hebben.
Afgelopen week hebben we de toets voor rekenen gemaakt en daarmee het blok: 'In de winter'
afgesloten. Volgende week starten we met een nieuw blok: 'Schateiland'.
Ook zijn we deze week begonnen met een nieuw thema voor Taal: "Slapen". De kinderen waren
meteen enthousiast en vertelde over hun eigen bed thuis, of ze wel of niet slapen met een knuffel
en wat voor verschillende bedden we eigenlijk hebben. Kortom een leuk thema waar we flink mee
aan de slag kunnen.
Fijn weekend! Groetjes, juf Danny en juf Hanna

Groep 5:
Donderdag hebben we lekker buiten getennist! De kinderen waren enthousiast! Er kan gratis een
aantal lessen worden gevolgd. Informatie hierover heeft de leerkracht of was te vinden op de brief
die de kinderen hebben meegekregen.
Met rekenen oefenen we het digitale klokkijken. We hebben oefeningen gemaakt om dit nog beter
onder de knie te krijgen!
Volgende week spreken we u over het rapport van uw kind. Vrijdag 20 maart mag het rapport mee
naar huis!
Goed weekend, de leerkrachten van groep 5.
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Groep 6A en 6B:
Deze week hebben we het thema van taal over Sport afgerond. Volgende week maken we de toets.
We weten gelukkig al veel over de woorden die bij dit thema horen, zoals bijvoorbeeld conditie, de
stick, tackelen, de duursport en serveren. Serveren hadden we ook nodig tijdens de tennisclinic van
afgelopen donderdag. Het was weer sportief en leerzaam.
Groep 6a heeft het tijdens de knutselles gehad over de kunststroming 'popart'. De kinderen zijn
voornamelijk bezig geweest met de stripverhaalvariant en hebben beweging en geluid zichtbaar
gemaakt in hun tekeningen.
Inmiddels hebben we ook de rapporten bekeken. Volgende week zijn de 10 minutengesprekken en
krijgen jullie vrijdag het rapport mee naar huis.
Huiswerk:
In groep 6b zijn de data van de spreekbeurten met de info mee naar huis gegaan. Bewaar het blad
goed en succes met oefenen. Niet vergeten: dit keer zonder PowerPoint!
Dinsdag 17 maart: Toets Samenvatting 'Bodem van Nederland'.
Prettig weekend!
De juffen.

Groep 7:
De afgelopen week hebben wij het thema 'Nederland' van taal afgerond, naast de toets hebben we
ook allerlei typisch Nederlandse dingen beschreven. Klompen en klederdracht worden vaak als
eerste benoemd bij typisch Nederlands, maar is dat wel zo? Leuk om met elkaar eens kritisch over
na te denken. Ook hebben we online geoefend voor het verkeersexamen, leuk om te horen dat
sommige kinderen dit thuis ook al gedaan hadden.
Volgende week komt er dinsdagmiddag iemand vertellen over het werken op zee (als het doorgaat,
dat is even afwachten). De pannenkoekendag bij Jacobus, gaat helaas niet door i.v.m. de richtlijnen
rondom COVID-19.
Ook de oudergesprekken zijn komende week en dan gaat op vrijdag het tweede rapport mee naar
huis.
Huiswerk:
-Dinsdag: inleveren huiswerkblad
-Oefenen: online verkeersexamen oefenen en vergeet niet te typen!
Fijn weekend.
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Groep 8:
Afgelopen woensdag hadden we onze eerste echte EHBO-toets. Er werd o.a. gevraagd wat een
shock is, wat er in een verbandtrommel zit en hoe je iemand kunt helpen die bijna stikt. Best
moeilijk!
Ook hebben we die ochtend met de groep ‘Over de Streep’ gedaan. Een spelvorm waarbij je elkaar
wat beter kunt leren kennen door middel van vragen. Er werd bijv. gevraagd of je wel eens bang
bent, of je je veilig voelt in de klas, of je verliefd bent en of je wel eens pest. Best lastige vragen om
een eerlijk antwoord op te geven.
Daarna hebben we nog een oefening gedaan met complimentjes geven, ook erg leuk!
Dinsdag 17 maart gaan we met de klas naar de Filipijnenhal van Avifauna. Wat fijn dat we weer
een beroep kunnen doen op een groep enthousiaste ouders die willen rijden en een groepje willen
begeleiden. Top!
Op woensdag 18 maart vieren wij onze verjaardagen in de klas. Met o.a. lekkers, spelletjes en een
leuke film. Dus heb je een leuk spel thuis, neem dat dan mee die dag!
Op vrijdag 20 maart krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.
Huiswerk:
Dinsdag 17 maart: Toets aardrijkskunde hoofdstuk 4
Donderdag 18 maart: Engelse woordjes les 8
Groeten en een fijn weekend, Henriëtte en Joukje

De jarige(en):
13-3 Jan Stepnik (2009)
15
Kayleigh van der Zwet (2012)
17
Collin Loos (2013)
17
Robin van Oostwaard (2013)
18
Danique Bloem (2010)
18
Melissa Klein (2010)
19
Jop van den Boom (2014)
20
Ali Al Osman (2008)
20
Jenisha Narain (2013)

7
5
3A
3B
6A
6B
1/2B
6B
3A

Informatie van derden.
Wandeltocht:
Wandel je met ons mee….
Op zondag 22 maart wordt er een wandeltocht
georganiseerd voor de vastenactie. Dit jaar wordt
er geld opgehaald voor onderwijs in
ontwikkelingslanden.
Er kunnen twee afstanden gelopen worden. Een
route van 5 of van 10 kilometer. De 5 kilometer is
speciaal bedoeld voor gezinnen met kinderen. Met onderweg een fruitige traktatie. Starten is
mogelijk tussen 8.30 en 11.00 uur. De kosten voor deelname zijn € 3.
Kinderen tot 12 jaren lopen gratis mee.
De inschrijving en start/finish is vanuit het clubgebouw van tafeltennisvereniging de Treffers,
Sportpad 2 te Roelofarendsveen. Na afloop is er nog koffie/thee met wat lekkers, tegen een kleine
vergoeding.
Tot zondag 22 maart.
Namens Jolanda Koek en Thea Huigsloot.
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