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Algemene informatie: 

 

We gaan weer beginnen! 
We zijn ongelooflijk blij dat we weer met hele groepen kunnen gaan werken. De afgelopen maanden 
is door de kinderen hard gewerkt onder begeleiding van hun ouders/verzorgers en leerkrachten. Er is 
een knap stuk werk verzet. Dank daarvoor! 
Langzamerhand krijgen we weer meer inzicht in de resultaten die al deze inspanningen hebben 
opgeleverd. 
Volgende week gaan we een nieuwe fase in. Bij deze nieuwsbrief is wederom een “startdocument” 
gevoegd. Deze brief is met veel zorgvuldigheid opgesteld, maar het kan maar zo nodig zijn om hem 
dinsdag alweer bij te stellen. Alle tips en ervaringen zijn welkom. Mailt u die alstublieft naar: 
tonkuiters@ssba.net. 
We zouden het heel fijn vinden wanneer u de inhoud van de brief met uw kind zou willen doornemen. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                            
Weekagenda: 

 

maandag  08-06 Vanaf vandaag kunnen  
alle kinderen weer naar school! 

dinsdag  09-06 Bouwvergadering na schooltijd. 

woensdag  10-06 * 

donderdag  11-06 BMT (Directieberaad SSBA). 

vrijdag  12-06 Verzending nieuwsbrief 24. 

 
Groepsinformatie. 
 

De kleutergroepen: 
Deze week zijn wij begonnen met het thema "Stippen". Wij hebben mooie kunstwerken met stippen 
gemaakt. Wij hebben gezocht naar stippen in onze omgeving. Hebben doppen vergeleken groot, 
klein en even groot. Ook hebben wij stippen geteld bij het lieveheersbeestje. Volgende week gaan 
wij nog verder met dit thema. 
De letter van de week is de h van haas. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
Informatie over hoe volgende week gaat verlopen, krijgt u nog gemaild. 
Fijn weekend, 
 
De Kleuterjuffen. 
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Groep 3A en 3B: 
Wat zijn we weer lekker gestart na de vakantie. We hebben afgelopen week goed de tijd genomen 
om dingen te herhalen. Ook hebben we weer voorzichtig de eerste toetsen afgenomen. Zo kunnen 
we de komende weken goed inspelen op het niveau van de kinderen en extra oefenen waar nodig. 
De kinderen hebben weer erg hun best gedaan! 
Wat fijn dat we volgende week eindelijk weer met de hele klas kunnen starten. We hebben er 
hartstikke veel zin in. Om alle kinderen gemotiveerd te houden (of te krijgen) voor het lezen, willen 
wij volgende week gaan speuren in de klas naar verschillende woordcategorieën. De kinderen 
mogen hiervoor dinsdag een loep/vergrootglas van thuis meenemen. Heeft u dit niet, geen enkel 
probleem!  
Maandag starten wij ook aan kern 11. Het is heel belangrijk dat alle materialen van kern 11, STAAL 
en het schrijfschrift 3c maandag weer op school zijn. Andere werkboekjes van VLL, rekenen of 
schrijven mogen thuisblijven. Mocht u nog Veilig en Vlot boekjes van andere kernen thuis hebben, 
wilt u deze dan ook maandag mee terug naar school geven. Tot slot willen wij u vragen om de 
rapporten mee te geven, indien nog niet gedaan.  
Alvast hartstikke bedankt, fijn weekend en tot maandag. 
 
De juffen van groep 3. 
 

 

Groep 4: 
Na een zonnige vakantie zijn we deze week weer uitgerust begonnen aan het laatste gedeelte van 
het schooljaar, deze week nog met halve groepen maar we vinden het ontzettend leuk en gezellig 
dat we met de hele groep compleet het schooljaar af kunnen maken! 
Afgelopen week hebben we wat lessen herhaald en zijn we daarna druk bezig geweest met het 
toetsen van de lesstof die natuurlijk voornamelijk thuis gemaakt is, top om te zien dat veel 
kinderen goed bezig geweest zijn thuis, we zien het terug in de resultaten, natuurlijk verdienen de 
ouders ook een groot compliment hiervoor, goed gedaan allemaal. 
Er zijn ook weer heel wat tafeldiploma's behaald, gefeliciteerd tafeltoppers, nu de laatste paar 
kinderen nog, zet 'm op!  
Willen jullie nog even denken aan de Coronatijdcapsules, graag ingevuld weer mee naar school 
nemen. Ook alle schoolspullen die nog thuis liggen zien we graag z.s.m. weer terug op school, want 
aanstaande maandag starten we weer met de hele groep.  
 
Groetjes, de juffen. 
 

 

Groep 5: 
We kijken uit naar maandag! Fijn om alle kinderen dan weer in de klas te ontvangen. De kinderen 
mogen alle schoolspullen weer mee naar school nemen, ook de schriften die misschien uit zijn. 
Bij goed weer gaan we maandag starten met de gymlessen van juf Noortje. Het is de bedoeling dat 
de kinderen in makkelijke kleding naar school komen. Er is namelijk op het sportveld buiten geen 
omkleed mogelijkheid.  
 
We gaan er een gezellige tijd van maken! 
 
Goed weekend, 
Juf Ester en juf Nelleke. 
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Groep 6A en 6B: 
Zo te horen hebben de kinderen het goed naar hun zin gehad in de vakantie, fijn! We zijn deze 
week voor het laatst met halve klassen tegelijk naar school geweest. Hoe fijn het ook was om 
überhaupt weer naar school te kunnen, zijn we toch ook erg blij dat we weer met z'n állen naar 
school kunnen. De kinderen hebben goed gewerkt thuis en daar konden we in de klas dan weer op 
voortbouwen. Deze week hebben we verder gewerkt aan het hoofdstuk Spijsvertering. Groep 6B 
heeft zelfs de toets al gedaan. Zij kijken nu nog even terug naar het hoofdstuk Jungle, dat de 
kinderen thuis gemaakt hebben de afgelopen weken. Met rekenen zijn we druk geweest met 
getallen t/m 100.000, breuken, cm3, verhoudingen en schaal. Bij spelling hebben we het 
Lollywoord geleerd, je schrijft de y. Tijdens Kwink hebben we het gehad over de keuzecheck. Elke 
dag moet je keuzes maken en sommige keuzes zijn moeilijker dan anderen. We hebben bij 
verschillende dilemma's besproken welke keuzes je hebt, wat dat betekent voor jou en voor de 
ander en wat uiteindelijk de beste keuze is. De kinderen konden goed redeneren vanuit hun eigen 
perspectief maar ook vanuit die van een ander, knap!  
 
De eerste spreekbeurten zijn in groep 6A al geweest. Volgende week zijn aan de beurt in A en B: 
Ma 8-6: Kate, Anoek en Vince 
Di 9-6: Justin, Bo en Kick 
Woe 10-6: Nienke, Puck en Jasper 
Do 11-6: Anouk, Duuk en Jolle 
Vrij 12-6: Sem 
 
Veel succes met de voorbereidingen!  
 
Fijn weekend en groetjes van de juffen. 
 

 

Groep 7: 
Na een vakantie met heerlijk weer, hebben we nog 4 dagen afwisselend thuis en op school lessen 
gevolgd. Wat heeft iedereen er zin in om weer met z'n allen aan de slag te gaan! Ook de juffen zijn 
erg blij, gezellig weer met z'n allen bij elkaar. Het zal de komende periode nog wel anders gaan dan 
voor de corona-tijd, maar we gaan er een leerzame en gezellige laatste periode van groep 7 van 
maken! 
 
Vergeet maandag niet alle schoolspullen weer mee te nemen. Denk aan aardrijkskunde, blits, 
schrijven, taal, verkeer en natuurlijk het Chromebook met oplader. Ook missen we nog een aantal 
rapporten.  
 
Ook hebben we al 4 spreekbeurten gehad, erg leuk. We zijn benieuwd naar de overige 
onderwerpen. 
Volgende week zijn de spreekbeurten voor: 
Maandag 8 juni: Dione en Doutzen 
Dinsdag 9 juni: Seth en Xander 
Woensdag 10 juni: Quinten en Luciën 
Donderdag 11 juni: Lana en Dana. 
 

Heel fijn weekend en tot maandag allemaal🙂! 
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Groep 8: 
Wat fijn dat we weer met de hele groep tegelijk aan de slag mogen. We zijn erg blij dat iedereen 
weer ‘gewoon’ op school is. Nu kunnen we eindelijk flink gaan oefenen voor de musical! Komende 
week gaan we 4 middagen oefenen. We hopen dat de tekst er bij iedereen dan al goed in zit. In de 
klas zijn we al bezig met het maken van posters en letters voor boven het podium. 
De juffen gaan zo snel mogelijk aan het werk met het decor. We hebben een aardige inhaalslag te 
maken, maar dat gaat vast wel lukken. 
Huiswerk: 
Woensdag 10-06: Taaltoets ‘Portret’ 
 
Groet, de juffen. 
 

 

De jarige(en): 
5 Dani Loos (2014) 2 

5 Olivier van der Meer (2011) 6B 

8 Faye Ezendam (2011) 4 

10 Bodi Warmerdam (2015) 1/2A 

11 Sterre de Koning (2012) 4 
 

 
 

 


