
                                                                     1 

Nieuwsbrief 2019- 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Algemene informatie: 

 

Start van de dag. 
We hebben ervaren dat het voor kleine groep jonge kinderen nog erg moeilijk is om afscheid te 
nemen bij de toegang van het plein. De groepsleerkracht ontvangen de kinderen inmiddels bij het hek. 
Andere collega’s houden dan even toezicht op de kinderen die reeds in het lokaal zijn. Vanaf maandag 
gaan wij ook voor de groepen 3 /m 8 een inloop-moment invoeren. De kinderen kunnen vanaf 8.20 
uur naar binnen. Wij hopen dat hierdoor de drukte bij het naar binnen gaan afneemt en er meer 
ruimte beschikbaar komt voor het handenwassen. 
Ook wij hopen dat de regels snel zullen worden aangepast, waarop de kinderen weer tot in/bij de klas 
gebracht kunnen worden. 
Fotograaf. 
Het is ons gelukt om met wat aanpassingen en restricties de schoolfotograaf te ontvangen. De 
kinderen worden geportretteerd, broertjes/zusjes die op school zitten gaan samen op de foto en er 
worden groepsfoto’s gemaakt zonder leerkrachten. Om de leerkracht wel aan de groep te koppelen, 
probeert de fotograaf een creatieve oplossing te bedenken. Dit jaar is het helaas niet mogelijk om op 
de foto te gaan met andere gezinsleden. De fotosessie vindt dit jaar niet plaats in ons gebouw. Wij 
hebben hiertoe een ruimte beschikbaar gekregen bij Kindkracht/Grote Beer. 
Schoolreis. 
We hebben zolang mogelijk gewacht met beslissen, maar het schoolreisje van dit jaar kan niet 
plaatsvinden op de wijze zoals wij dat willen organiseren. Wij zullen in die periode andere feestelijke 
activiteiten organiseren. U krijgt daar zo spoedig mogelijk bericht over. Het spreekt voor zich dat 
hieraan (anders dan bij een schoolreis) geen kosten zijn verbonden. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 

 

maandag  15-06 De kinderen kunnen vanaf 8.20 uur naar binnen. De lessen beginnen na het 
handenwassen zo snel mogelijk na 8.30 uur. 

dinsdag  16-06 * 

woensdag  17-06 Schoolfotograaf. 

donderdag  18-06 Schoolfotograaf. 
Bouwvergadering na schooltijd. 

vrijdag  19-06 Verzending nieuwsbrief 25. 
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Groepsinformatie. 
 

De kleutergroepen: 
Het was wel even wennen deze week, maar wij hebben allemaal erg genoten om weer met z'n allen 
naar school toe te mogen.  
Wij hebben verder gewerkt over het thema "Stippen en vormen".  Er zijn mooie stippenmonsters 
gemaakt, stippen gestempeld, vormenwerkjes gemaakt en gewerkt op de kralenplanken. Volgende 
week gaan wij hier nog een beetje mee verder en wij gaan een mooie verrassing maken voor .............. 
De letter van de week is de letter h van haas. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
Op woensdag en donderdag komt de schoolfotograaf. Wilt u hierop letten bij het maken van 
afspraken buiten school. Misschien is het gezellig om vrolijke kleding aan te trekken op deze dagen. 
Op 24 juni staat de schoolreisdag op de kalender, dit gaat helaas niet door vanwege de Corona. Wij 
gaan nog wel proberen om een gezellige feestdag te organiseren. Meer info hierover volgt. 
Op vrijdag 26 juni staat een studiedag gepland. Deze gaat door dus de kinderen zijn deze dag vrij. 
 
Fijn weekend allemaal, 
De kleuterjuffen 
 

 

Groep 3A en 3B: 
Wat was het weer fijn om elkaar te zien! 
Eerst hebben wij even lekker bijgekletst. Ook zijn wij weer aan de slag gegaan met lezen, rekenen, 
schrijven en spelling. Voor veel kinderen was het best weer even wennen. De lange schooldag, het 
zitten, het luisteren. Kortom: het ritme weer oppakken. Wij vinden het fijn om te zien dat alle kinderen 
zo betrokken en blij zijn om weer op school te zijn. Ze hebben elkaar zeker gemist. 
Onze detective middag is goed geslaagd. De kinderen hebben in de klas naar woorden gespeurd en 
goed samen gewerkt. Let op: dinsdag en woensdag komt de schoolfotograaf! 
 
Fijn weekend allemaal, de juffen van groep 3 
 

 

Groep 4: 
Het was weer superleuk om elkaar weer te zien na al die tijd en wat was er veel om over bij te 
praten!!! We hebben daar ook de tijd voor genomen en hebben gedurende de week met elkaar 
gesproken over de afgelopen periode. Ook was er ruimte voor gevoelens, ervaringen en emoties die de 
kinderen hebben gehad of nog hebben naar aanleiding van de Coronacrisis. Met elkaar hebben de 
kinderen gewerkt aan een muurkrant over Corona, met veel verrassende associaties! 
Komende week start de CITO-periode (ochtenden) en we willen u vragen om hier rekening mee te 
houden als u afspraken maakt bij bijvoorbeeld tandarts of huisarts, veel toetsen worden mondeling/ 
klassikaal afgenomen, vandaar.  
Ook de gym bij juf Noortje is weer begonnen, als uw kind op teenslippers naar school komt, wilt u dan 
stevige (dichte) schoenen meegeven voor op het grasveld? De gymles op woensdag bij de sportcoach 
is nog niet hervat, dan zijn we (sportief) bezig in de klas. 
Nog niet alle Coronatijdcapsules zijn terug gekomen naar school, denken jullie hier nog aan? We gaan 
ze op een heeeeeeeeeel speciale plek bewaren voor later! 
 
Groetjes, de juffen.  
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Groep 5: 
Vandaag hebben we een les gehad uit onze methode voor sociaal- emotioneel leren Kwink.  De vraag 
die centraal stond was: Wanneer zou jij hulp vragen? In welke situatie probeer je iets zelf en wanneer 
vraag je hulp? Wat zou jij doen en waarom? We hebben een aantal voorbeeldsituaties besproken. 
Daarna gingen we Speeddaten! Om te weten wie je om hulp kunt vragen is het handig als je elkaars 
talenten weet. Iedereen moest een hulpvraag formuleren. Daarna gingen we in rijen tegenover elkaar 
staan. De duo’s kregen 1 minuut om samen te bedenken hoe en of de ander kon helpen. Daarna 
schoof de rij een plek door en mocht je iemand anders vragen. Toen de meeste kinderen 3 namen 
hadden ingevuld zijn we gestopt. De conclusie was: Vraag hulp als het nodig is! 
De komende weken gaan we weer verder om de tafels te oefenen.  Het tempo is bij een 
aantal kinderen nog te laag. De tafel voor volgende week is de tafel van 4. Ook is het zinvol om de 
andere geleerde tafels te herhalen en oefenen. Deze komen aan bod in de lessen! 
Voor de knutselopdracht hebben we een koker nodig. Bijvoorbeeld een bus van de Pringles met een 
deksel of iets anders van die grootte. Alvast dank voor het me sparen! 
 
Goed weekend, 
Juf Ester en juf Nelleke. 
 

 

Groep 6A en 6B: 
Wat fijn dat we weer met z'n allen naar school mogen. Het waren bijzondere maanden. Jullie hebben 
thuis hard gewerkt, met hulp van ouders en verzorgers. En jullie gingen met halve groepen naar 
school. Knap dat jullie je steeds zo hebben aangepast. Daar zijn de juffen trots op!  
Op school zijn jullie blij elkaar weer te zien. We zijn ook alweer hard aan het werk. Jullie hebben 
verschillende toetsen gemaakt. Bijvoorbeeld van Spelling, Taal en Nieuwsbegrip. Goed om te kijken 
wat al wel goed lukt en waar we nog aan kunnen werken. 
Inmiddels zijn we met taal gestart met het nieuwe thema "Plankenkoorts". We leren woorden als 
acteur, auditie, decor, ovatie en ontroerend. Tijdens spelling kwamen nu ook de rangtelwoorden aan 
bod. En rekenen behandelt de staafgrafieken, deelsommen met rest, kommagetallen en 
verhoudingstabellen. 
Volgende week starten we met de Citotoetsen van eind groep 6. Eerst is rekenen aan de beurt. We 
gaan ook Avi en DMT lezen. 
Op woensdag en donderdag komt de schoolfotograaf. Dit keer een beetje anders dan anders, maar 
lachen mag natuurlijk altijd. Lees ook het stukje in de brief die al verstuurd is door meester Ton over de 
schoolfotograaf! 
Ook de gymlessen zijn aangepast. Het is belangrijk om op de gymdagen (maandag en vrijdag) kleding 
aan te doen waarin je buiten mag sporten. Douchen op die dagen gaat helaas niet. We gaan alleen 
buiten gymmen bij goed weer. De gymjuf houdt ons steeds op de hoogte of het doorgaat ja of nee. 
 
Huiswerk: voor volgende week dinsdag 16 juni géén huiswerk. 
Wel belangrijk om de tafels nog eens te herhalen omdat we starten met de Citotoets van rekenen 
volgende week. Dat kan makkelijk op de computer. Denk ook aan de deeltafels zoals bijvoorbeeld 
35:5. Succes met oefenen! 
De spreekbeurten van volgende week: 
15-6: Dewi, Tess en Elin 
16:6: Mats, Julia en Thijs 
17-6: Danique, Britt en Melissa 
18-6: Mathis, Olivier en Lana 
19:6: Nikki 
Succes met de voorbereiding! 
 
Fijn weekend allemaal! 
De juffen. 
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Groep 7: 
Wat was het supergezellig om weer met z'n allen in de klas te zijn! We hebben lekker bijgekletst, 
spelletjes voor groepsvorming gedaan, maar zijn natuurlijk ook weer keihard aan de slag gegaan. Ook 
is de begeleiding van juf José en juf Mieke weer gestart en was ook onze stagejuf Anneroos er weer. 
Het is bijna weer als vanouds! We gaan er nog 5 heel gezellige weken van maken! 
 
Op maandag hebben we buitengym. Zorg dus voor sportieve kleding en denk aan 
sportschoenen (voetballen met slippers is geen goed idee bijv.). De gym op vrijdag vervalt de komende 
tijd nog.  
Wil je thuis nog extra oefenen voor het verkeersexamen: zoek op Google naar Rehoboth en 
verkeersexamen. Dan krijg je allerlei oude examens om te maken. 
 
Volgende week is juf Anneroos er op donderdag en vrijdag, zij zal dan veel lessen geven. En de 
schoolfotograaf is op school op woensdag en donderdag. 
 
Huiswerk: 
Ma: spreekbeurten Tim en Angel 
Di: toets taal 'Geluk' - spreekbeurten Chiel en Mees 
Woe: spreekbeurten Yasin en Daisy 
Don: spreekbeurten Sanne en Amy 
 
Fijn weekend, juf Marian en juf Karin 
 

 

Groep 8: 
Wat fijn dat iedereen weer op school was. En allemaal tegelijk! Eindelijk kunnen we spijkers met 
koppen slaan. Dat betekent voor groep 8, heel veel oefenen voor de musical en toe werken naar een 
fijn afscheid voor iedereen.  
Er is inmiddels overleg geweest met de klassenouders en met de ouderraad over wat wel of niet 
mogelijk is en of alles binnen de maatregelen van het RIVM past. Fijn dat men zo betrokken is bij groep 
8 en wil meedenken/helpen om er een goed afscheid van te maken. 
Wat betreft de musical, is het fijn als iedereen zo snel mogelijk zorgt voor de juiste kleding, passend bij 
hun rol en dat we de accessoires zo snel mogelijk gaan verzamelen. Dat speelt een stuk prettiger. 
Het is handig als iedereen een opvouwkrat meeneemt, waar op school de spullen in bewaard kunnen 
worden. 
Huiswerk: 
Woensdag 17-06: Topotoets Hoofdstuk 7  
 

 
 

Fijn weekend, groeten van Henriëtte en Joukje 
 

 

De jarige(en): 
13-6 Tim Loos (2013) 3A 

18 Tibbe van Blijswijk (2014) 2 

19 Sepp van Goozen (2013) 3B 
 

 
 


