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Algemene informatie: 

 

Rapporten. 
Vandaag hebben de kinderen hun rapport meegekregen. Anders dan andere jaren gaat de uitgifte 
vooraf aan de 10-minutengesprekken.  
Feestdag. 
Woensdag vieren we de afsluiting van het schooljaar met een klein feestje. We kunnen hiermee 
helaas niet alle vervallen activiteiten compenseren, maar we doen met elkaar zeker ons best! 
Trakteren. 
In deze periode van het jaar vieren veel kinderen hun verjaardag. In het kader van het lopende 
protocol rondom Covid-19 dienen de traktaties fabrieksmatig voorverpakt te zijn. 
Daarnaast stellen wij het zeer op prijs indien de traktaties bescheiden van omvang zijn met een 
voorkeur voor een gezonde traktatie. Voor de leerkrachten hoeft niet iets extra’s bedacht te worden.  
Gym. 
Met ingang van 1 juli mogen de gymlessen weer binnen plaatsvinden. Er zijn ook geen restricties 
meer m.b.t. het omkleden en douchen na de les. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

      
Weekagenda: 

 

maandag  06-07 * 

dinsdag  07-07 * 

woensdag  08-07 Feestdag ter afsluiting van het schooljaar. 

donderdag  09-07 BMT (Directieoverleg). 

vrijdag  10-07 Verzending nieuwsbrief 28. 

 

De kleutergroepen: 
De groepen 1 hebben deze week mooie pizza's en broodjes hamburger geknutseld in het thema 
"eten/picknick". Volgende week gaan wij hiermee verder. 
In groep 2 zijn de kleuters volop bezig geweest met reken- en leesvoorwaarden. Vooral in de vorm van 
werkbladen, in de kring en met gebruik van lessen op het digibord. Voor de kinderen is het heel leuk 
om thuis ook nog hiermee verder te oefenen op Gynzy. De inloggegevens die tijdens de Coronatijd 
gegeven zijn, zijn nog steeds geldig. 
De komende week hopen wij de meeste ouders te spreken, via Google Hangouts. Dit gaat via het 
account van uw kind (ieder kind heeft een eigen account gekregen, dus graag inloggen op het account 
van het kind waar het gesprek over gaat want anders kunnen wij geen contact tot stand brengen). 
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Woensdag 8 juli maken wij er een feestelijke dag van met veel gezellige dingen. Trek makkelijke 
kleding aan want er is voor groep 1 t/m 4 een leuke, actieve verrassing. De kinderen hoeven deze dag 
geen 10-uurtje mee maar wel een eigen lunchpakketje. De kleuters hebben deze dag gewoon het 
uitloopmoment vanaf 13.45 uur. 
 
Fijn weekend, de kleuterjuffen 
 

 

Groep 3A en 3B: 
De zomervakantie komt nu echt al in zicht en we werken toe naar de afsluiting van het schooljaar. 
Groep 3 zit er voor de kinderen bijna op! Wat hebben ze weer veel geleerd dit jaar! In kern Afsluiting 
van VLL staan we stil bij wat we allemaal hebben gedaan dit schooljaar en kijken we vast vooruit naar 
de zomervakantie en het nieuwe schooljaar. 
 
Thema kern afsluiting: Een wereld vol boeken 
In deze laatste kern komen opa en Kim en de andere personages van het Puddingboomplein terug in 
het verhaal ‘De verhalendief’. De verhalendief uit de titel blijkt uiteindelijk de meester van groep 4 te 
zijn, die in de bibliotheekboeken heeft verzameld voor het nieuwe schooljaar. Door dit verhaal en de 
activiteiten in kern afsluiting ervaren de kinderen dat boeken hun wereld verruimen en dat ze door 
boeken ontdekkingen kunnen doen. We stimuleren de kinderen om na te denken over welke boeken ze 
willen lezen in de zomervakantie. Daarnaast staan we stil bij andere activiteiten die met vakantie te 
maken hebben, zoals sport en spel, zomer en waterpret, en speeltuin en pretpark. 
Woensdag 8 juli gaat de gym niet door in verband met onze feestelijke dag. We hebben zoveel leuke 
uitjes moeten missen dit jaar, dat we dit deze dag een klein beetje in willen halen. De kinderen hoeven 
geen 10-uurtje mee te nemen, maar wel een lunchpakket inclusief drinken voor de middag. Als de 
kinderen het leuk vinden, mogen zij verkleed naar school komen. We maken er een gezellige dag van! 
Vandaag hebben de kinderen hun rapport meegekregen. Wat heeft iedereen hard gewerkt de 
afgelopen rare maanden Volgende week gaan we hier graag met u over in gesprek. Met het 
videobellen zitten we aan een strak tijdsschema, daarom zullen wij u in Hangouts bellen. In verband 
met de Corona tijd kunnen de resultaten wellicht niet helemaal overeenkomen met de verwachtingen.  
 
Fijn weekend allemaal, de juffen van groep 3 
 

 

Groep 4: 
De afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met het thema Kleding voor het vak taal. We hebben 
een T-shirt met een zin gepresenteerd aan de klas en besproken. We sluiten volgende week het thema 
af. Ook hebben we weer de draad opgepakt met wereldoriëntatie en hebben we het over het weer 
gehad maar ook over onze botten in ons lichaam. Waar hebben we allemaal botten zitten? Dit vonden 
de kinderen erg interessant.  
Komende woensdag is het zover, het grote Elckerlycfeest om toch nog een beetje goed te maken wat 
we allemaal gemist hebben de afgelopen periode aan uitjes en feestjes! De juffen vieren deze dag ook 
nog een beetje hun verjaardag dus we hangen de slingers op. De kinderen hoeven geen 10 uurtje mee 
te nemen, daar wordt voor gezorgd. Wel je eigen lunch meenemen. Als je verkleed wilt komen mag 
dat maar het hoeft niet. We gaan er een gezellige dag van maken! (gym gaat op deze woensdag niet 
door) 
Vanaf maandag spelen we in de groep regelmatig het "grote Pippi Langkousspel”, de kinderen mogen 

hiervoor een emmer (voorzien van naam) en sopdoekje meenemen 😉 
 
Groetjes en fijn weekend! Juf Danny en juf Hanna  
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Groep 5: 
Vandaag hebben de kinderen hun rapport mee naar huis gekregen. We zijn trots op hun prestaties! Ze 
hebben in dit bijzonder schooljaar op school en thuis hard gewerkt! Het is de bedoeling dat alle losse 
bladen in het rapport blijven als u het rapport voor de zomervakantie inlevert. Zo hebben we per jaar 
een mooi overzicht van de schoolloopbaan. 
Woensdag vieren we onze verjaardag. De kinderen hoeven geen tussendoortjes mee te nemen. Voor 
tussen de middag zorgen wij voor een lekker bolletje. Als dit niet voldoende is kunt u de lunch van 
thuis misschien als aanvulling zien. 
Volgende week starten de rapportgesprekken. Deze vinden plaats via de Hangouts, of soms op 
afspraak.  
We beginnen langzaam om werkboekjes die uit zijn mee naar huis te geven. Het is handig als de 
kinderen een lege tas in hun rugzak hebben om die dan hiervoor te gebruiken. 
 
Goed weekend, Juf Ester en juf Nelleke. 
 

 

Groep 6A en 6B: 
Deze week hebben we met rekenen gewerkt aan delen met grote getallen en met rest, meten met 
gewicht en kommagetallen en verhoudingstabellen. Met spelling zijn we klaar, dus vanaf nu gaan we 
dagelijks de stof herhalen. Ook werkwoordspelling en grammatica blijft hierin terugkomen. Met taal 
hebben we gewerkt aan een recensie. Deze hebben we uiteindelijk van elkaar gelezen en tips en tops 
gegeven. In groep 6A zijn de posters van les 8 bijna allemaal af en ook die kunnen we dan aan elkaar 
presenteren. De spreekbeurten zijn allemaal geweest, goed gedaan! Neem de tips mee naar volgend 
jaar.  
Deze week hebben de kinderen hun rapport in mogen zien en vandaag zijn ze mee naar huis gegaan. 
Ondanks het gekke jaar hebben we weer hard gewerkt!  
Groep 6A heeft een begin gemaakt met het schilderen van een zonsondergang. De uitdaging deze 
week was om de kleuren zo mooi mogelijk in elkaar over te laten lopen en de verf pas op het blad te 
mengen. Volgende week ligt de uitdaging in het diepte aanbrengen. Objecten die dichtbij zijn, zijn 
groot en de objecten in de verte maak je klein(er).  
Ook in groep 6B is nu iedereen aan de beurt geweest voor zijn of haar spreekbeurt. Knap gedaan! 
Volgend jaar misschien weer mét een PowerPointpresentatie. 
Volgende week komt Louise Overmans bij ons in de groep 6B kijken. Wij wensen haar veel geluk en 
succes op de Elckerlyc! 
 
Op woensdag 8 juli hebben we spelletjesdag! De juffen zijn al druk bezig met voorbereidingen. We 
willen graag vragen of de kinderen hun lievelingsspel van thuis mee naar school willen nemen. Zo 
leren we nieuwe spellen kennen of kun je juist lekker aan de gang met iets dat je al goed kent! We 
kijken er nu al naar uit! 
 
De juffen! 
 

 

Groep 7: 
Dat was weer een gezellig weekje. We begonnen maandag met een sportieve bootcamp en we 
eindigden weer in de gymzaal. Fijn dat de regels weer wat versoepeld zijn. We hebben deze week 
gewerkt over de vergrotende en overtreffende trap, de gebiedende wijs en het taalhoofdstuk gaat 
over helden, de veranderingen in de pubertijd kwamen voorbij en jullie hebben zelf nieuwe plekken 
gekozen.  
De rapporten zijn vandaag mee naar huis gegaan. Niet alle vakken zijn beoordeeld i.v.m. 
corona/thuiswerken.  
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Volgende week zijn de rapportgesprekken via Hangouts, hebben we dinsdag weer muziekles van 
meester Wim en gaan we er woensdag een gezellige dag van maken. Met elkaar hebben wij een 
programmaatje bedacht. We gaan 's middags de wijk in, dus neem wat buitenspeelgoed mee.  
 
We gaan er nog 2 gezellige weken van maken! 
Fijn weekend! 
 

 

Groep 8: 
Wat hebben we weer hard geoefend deze week. Aanstaande maandag oefenen we nog 1 keer en op 
donderdag 9 juli spelen we de generale repetitie voor de leerlingen van groep 7 en voor de jongere 
broertjes en zusjes. SPANNEND! 
Op dinsdag 7 juli willen we met groep 8 gaan zwemmen. De toestemmingsbriefjes zijn inmiddels mee 
naar huis. Zonder toestemming in de vorm van een handtekening mag de leerling het water niet in. 
Maar natuurlijk kijken we ook uit naar ons feestelijke dagje uit met de groep, op woensdag 8 juli. Wat 
fijn dat zo veel enthousiaste ouders die dag komen helpen! We starten die dag om 9 uur op school en 
verwachten aan het einde van de dag rond 21 uur we klaar te zijn. Denk aan stevige schoenen en een 
lange broek voor in het bos en een lunchpakket voor tussen de middag. Een bidon met water is ook 
altijd handig. 
Voor tussendoortjes en avondeten wordt gezorgd. We hopen op mooi zonnig weer. 
De donderdag erna, 9 juli, wordt groep 8 pas om 10.15 uur, dus na de kleine pauze, weer op school 
verwacht. Fris en fruitig natuurlijk, want die dag hebben we onze generale repetitie. 
Maar eerst hebben ze dit weekend nog hun tweede klassenfeest! Veel plezier daar allemaal. Natuurlijk 
komen wij ook nog wel even langs …… 
 
Groeten en een fijn weekend, Henriëtte en Joukje 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kleutergroepen: 
Nadat wij weer volledig zijn begonnen, na de 
Coronatijd, zijn wij volop bezig geweest met de skill sociale vaardigheden. Hoe zat het allemaal ook 
alweer op school, welke afspraken hebben wij, hoe gaat het met samen spelen etc. etc. 
Gedurende de Coronatijd, hebben wij en de kinderen vooral aan de skill digitale vaardigheden 
gewerkt want hoe kon je het huiswerk en de bijlagen vinden in Google Classroom? Hoe kon je 
iedere dag even videobellen met de juf? Hoe liet je het resultaat van jouw opdracht zien? Alles ging 
digitaal.  
Al met al was het voor iedereen een bijzondere maar ook leerzame tijd. 
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De groepen 3: 
De uitbraak van het Coronavirus heeft om veel beweging en flexibiliteit gevraagd. Om mee te 
kunnen gaan met alle maatregelen was creativiteit hard nodig! Dat onze ICT-vaardigheden 
gegroeid zijn, is een ding wat zeker is. Communiceren via Hangouts en alle digitale verwerkingen 
zijn goed benut. Jullie kwamen erachter dat er een groot beroep gedaan werd op jullie 
zelfstandigheid; het werken met schema's, plannen, ander dagritme. En dat problemen oplossen 
toch wat makkelijker gaat als je kunt samenwerken en overleggen. Wij zijn hartstikke trots op onze 
kinderen! Ook u als ouders nogmaals bedankt voor de energie en tijd, die u gestoken heeft in de 
begeleiding van uw kinderen.  
 
Groep 4: 
We hebben het afgelopen jaar wel heel veel aan onze digitale skills gewerkt door online de lessen 
te volgen en via de agenda van Classroom aan ons dagschema te werken tijdens de 
Coronathuiswerksituatie. Ook het videobellen met de juf en elkaar was nieuw, hoe ga je op afstand 
met je sociale contacten om en wat kun je juist wel en soms maar beter niet doen via de digitale 
snelweg?  We moesten regelmatig een beroep doen op ons probleemoplossend vermogen omdat 
de juf niet altijd direct in de buurt was om te helpen als je even niet meer wist wat je moest doen 
tijden het thuiswerken, wat nu??? 
Zelfregulering kwam dan goed naar voren. Ben ik op de juiste weg met het werk? Doe ik het 
allemaal wel goed? Daarin was de hulp de ouders soms ook hard nodig.  
Samenwerken was in deze periode wat lastiger te organiseren, omdat we helaas niet in de klas 
samen waren. Toch hebben jullie thuis en in de klas ontzettend goed jullie best gedaan en hebben 
we met z'n allen de draad weer goed opgepakt. Daar zijn wij super trots op!  
 
Groep 5: 
In de klas komen de 21 Century Skills dagelijks aan de orde. Vandaag hebben we in de klas 
gesproken over: Winnen en verliezen. Welke emoties komen hierbij kijken? We hebben er een 
aantal benoemd. Blij, trots en gelukkig. Bij verliezen kun je je teleurgesteld, boos en verdrietig 
voelen. 
 
We hebben besproken hoe we een wedstrijdje zo prettig mogelijk kunnen laten verlopen. 
We hebben de volgende afspraken gemaakt: 
 
1) Waarom spelen we een spel? Voor de gezelligheid of alleen om te winnen? 
2) Heb je verloren? Voel je teleurstelling? Adem diep in en uit. Het kan je helpen om weer rustig te 
worden. 
3) Heb je gewonnen? Vier je winst maar houd ook rekening met de verliezer. 
 
We hebben in tweetallen het spelletje: Boter, Kaas en Eieren gespeeld. Er werd gewonnen en 
verloren. We hebben samen besproken hoe de reactie van de winnaar bij de medespeler over 
kwam. Iedereen bleef rustig en vond het leuk om te oefenen. 
Nu even afwachten hoe het buiten de klas gaat!  
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De groepen 6: 
Groep 6A is met spelling en grammatica naar buiten geweest. Elk tweetal startte bij een categorie 
en bedacht daar drie woorden bij. Daarna renden ze naar de volgende categorie om uiteindelijk 
zoveel mogelijk categorieën te doen. Na afloop hebben ze hun woorden gecontroleerd met het 
woordenboek, spellingcontrole van Google Docs of google. Bij grammatica noemde de juf een zin 
en moesten de kinderen rennen naar de juiste tijd. Tegenwoordige tijd gaat al erg goed. Verleden 
tijd en voltooide tijd worden nog wel eens door elkaar gehaald. We blijven oefenen! Bij natuur 
hebben de kinderen in groepjes een orgaan van de spijsvertering onderzocht a.d.h.v. een aantal 
vragen. Ze mochten gebruik maken van verschillende bronnen zoals het werk- en bronnenboek van 
taal, schooltv, wikikids en andere voorgestelde websites. Zo zijn we bezig geweest met bewegend 
leren, samenwerken, kritisch denken, informatievaardigheden en ICT-vaardigheden. 
Groep 6B heeft de samenvatting van de Waddeneilanden mee naar huis gekregen. We werken 
samen om de informatie te verwerken en gaan aan de hand van een quiz kritisch nadenken over de 
vragen die ons te wachten staan. Door goed en snel te reageren oefenen we onze ICT-
vaardigheden. Bovendien werken we aan onze sociale vaardigheden. We maken een 
vriendschapsbandje. Ook leuk om voor iemand anders te maken! 
 
Groep 7: 
Het schooljaar zit er alweer bijna op! En dankzij de corona hebben wij onze ICT-geletterdheid erg 
vergroot dit jaar. Niet alleen de kinderen, maar zeker ook de juf! Online werken, toetsen online, 
schoolwerk klaarzetten, documenten delen, chatten, videobellen en zo kunnen we nog wel even 
doorgaan. Zelfs online samenwerken werd er gedaan, maar dat doen we ook veel in de klas 
natuurlijk. Af en toe liep er even iets niet zo lekker, maar ook dat werd weer opgelost. Met ons 
probleemoplossend vermogen zit het dus ook wel goed. Helaas zijn we dit schooljaar niet naar het 
museum geweest, hebben we geen voorstelling gehad en geen fietstocht door gemeente; toch een 
beetje jammer voor onze sociale en culturele vaardigheden. Maar hoe dan ook; het was een 
topjaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 8: 
Het afgelopen jaar zijn alle 21 st. century skills in groep 8 wel aan de orde gekomen.  
We hebben veel samengewerkt, we hebben gefilosofeerd, we hebben creatieve oplossingen 
bedacht en zijn ook veel digitaal bezig geweest. 
Vooral nu in deze musical tijd, komt de skill samenwerken wel weer heel erg om de hoek kijken. 
Tenslotte maak je zo'n musical SAMEN! 
We helpen elkaar met de tekst, nemen kleding en accessoires voor elkaar mee en zingen samen het 
hoogste lied, ha ha! 
 

 

De jarige(en): 
10 Quinten Bakker (2009) 7 

 
 

  
 

 
 

 


