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Algemene informatie: 
 

Koningsspelen 2021. 
Vandaag hebben we in aangepaste vorm de Koningsspelen gehouden. We hadden fris maar lekker 
zonnig weer en zowel de kinderen als de leerkrachten hebben zich prima vermaakt. 
Studiedag. 
Maandag heeft het team een studiedag. De thema’s zijn: schoolontwikkeling (EDI: directe instructie) 
en schoolplanontwikkeling (Onze ambities voor de komende vier jaar). 
Koningsdag 2021. 
Dinsdag is iedereen vrij in verband met Koningsdag. Veel plezier!  
De kinderen hebben dus een lang weekend! 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
maandag  26-04 Vrij: Studiedag. 
dinsdag  27-04 Vrij: Koningsdag. 
woensdag  28-04 * 
donderdag  29-04 Bouwvergadering na schooltijd. 
vrijdag  30-04 Verzending NB 31,  

start meivakantie om 14 uur. 
 
Groepsinformatie. 
 

De kleutergroepen: 
Afgelopen donderdag zijn wij bij de bloemen wezen kijken, op de Baan. Wij hebben veel tulpen en 
narcissen gezien. Het was een leuk en leerzaam uitje. Bedankt familie Volwater. 
Vandaag waren de Koningsspelen. Wel een aangepast programma maar toch super feestelijk. Het 
springkussen was een groot succes. Ook hebben wij lekker  
buiten kunnen picknicken en in de klas hebben wij leuke  
spelletjes gedaan. 
Volgende week is een korte week omdat wij alleen op  
woensdag, donderdag en vrijdag op school zijn.  
De letter van deze week is de k van kikker. 
Na deze korte week, begint de welverdiende meivakantie. 
 
Fijn weekend allemaal! 
De Kleuterjuffen  
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Groep 3: 
Deze week hebben wij kern 9 van Veilig Leren Lezen afgerond. Volgende week zullen wij een begin 
maken aan kern 10. Wat gaat de tijd toch snel! Ik merk dat steeds meer kinderen ook thuis goed 
oefenen, wat fijn!  
Met spelling deden wij een stickerdictee. In het lokaal lagen meerdere stickervellen. De kinderen 
mochten naar een vel rennen en een sticker kiezen. De sticker werd op het blad geplakt en ze 
bedachten hierbij een woord of een zin. Zo was iedereen op zijn eigen niveau met spelling bezig. Wat 
een betrokkenheid😃😃. Daarnaast hebben wij een nieuwe categorie geleerd: aai-ooi-oei-woorden, 
zoals haai, kooi en roei. De regel hierbij is: je hoort een 'j' maar je schrijft een 'i'.  
We hebben de week afgesloten met de Koningsspelen. Weliswaar anders dan normaal, maar nog 
steeds erg gezellig. We hebben een online workout gedaan met Rico Verhoeven. Daarna stond er een 
spelletjes/activiteiten circuit op het programma. We hebben onder anderen kronen geknutseld, een 
knikkerbaan gemaakt, het koningshuis gebouwd van Kapla en ons volledig uitgeleefd op het grote 
springkussen dat op het plein stond. Een geslaagde dag dus.  
Volgende week maandag staat er een studiedag voor het team op de planning en zijn de kinderen vrij. 
Dinsdag worden de kinderen niet op school verwacht i.v.m. Koningsdag.  
 
Fijn weekend allemaal.  
Juf Demi  
 

 
De groepen 4: 
We hebben weer een fijne week met elkaar gehad. Met taal zijn we gestart met het thema Kleding. 
We nemen lekker de tijd, want dit is alweer het laatste thema in groep 4. De woordenschat boekjes 
zijn mee naar huis gegeven. Regelmatig even kort de woorden en hun betekenis doorlezen is goed 
voor het lezen en de woordenschat! 😄😄  
Volgende week verdelen we de boekenbeurten, de kinderen krijgen een toelichting mee met hierop de 
datum wanneer ze aan de beurt zijn. De ervaring leert dat veel kinderen het best spannend vinden, het 
is de eerste keer dat ze zelf iets voor de groep gaan presenteren dus een beetje spannend mag best, 
verder maken we het ook vooral heel leuk! 
Met rekenen hebben we de tafel van 6 geleerd. We leren de strategieën bij het vermenigvuldigen 
toepassen om de tafelsommen handig uit te rekenen (1 keer meer, 1 keer minder, verdubbelen, 
halveren, verwisselen). Daarnaast is er veel aandacht voor optellen en aftrekken tot en met 100 via de 
rijgmethode. Voorbeeld: 96-18= 78 
Hierbij laat je het eerste getal heel (96) en tel je vanuit het eerste getal (96) handig terug. Met taal 
hebben gewerkt en geoefend met elfjes. Een krachtig gedicht van 11 woorden, verdeeld over 5 regels. 
Wat een creativiteit! Met de muziekles hebben we geluisterd naar verschillende muziekstukken en 
bepaald welk dier de componist in zijn stuk duidelijk wilde maken. Dit lukte heel goed. Tot slot hebben 
we de week sportief en gezellig afgesloten met de Koningsspelen. De grootste verrassing van deze dag 
was het springkussen. Superleuk!  
 
Maandag en dinsdag zijn de kinderen vrij. Tot woensdag allemaal, 
De juffen van groep 4 
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Groep 5: 
Vandaag was een leuke dag! We hebben de Koningsspelen op een iets andere manier ingevuld. Op het 
plein was een circuit uitgezet met 15 verschillende spelletjes. In tweetallen hebben de kinderen het 
parcours afgewerkt! Gelukkig hadden ze van de ouderraad een zweetbandje gekregen om de nodige 
druppels af te vegen! 
In de klas hebben we nog verschillende spelletjes en opdrachten gedaan die met sporten, gezond eten 
en het Koningshuis te maken hadden. 
Maandag en dinsdag zijn de kinderen vrij, woensdag gaan we weer naar school. 
 
Goed weekend, 
Juf Ester en juf Nelleke. 
 

 
Groep 6: 
Deze week hebben we tijdens Aardrijkskunde de samenvatting en de test zelf gemaakt. De theorie en 
lastige woorden van het thema zijn mee naar huis gegaan. Tijdens de les van Engels hebben we kennis 
gemaakt met Vincent van Gogh. Hij heeft gedurende zijn leven maar één schilderij verkocht, terwijl hij 
wel 14.000 schilderijen heeft gemaakt. De kinderen hebben ook gehoord waarom hij een stukje van 
zijn rechteroor heeft afgesneden. We leren tijdens rekenen hoe we kolomgewijs de som 15x4 kunnen 
maken. 
We kijken tijdens de muziekles naar een "stomme" film. Een film zonder geluid. Daarna kijken we 
dezelfde film, maar nu mét geluid/muziek. En tenslotte zien we hoe muzikanten de film van "Tom en 
Jerry" begeleiden. 
Op vrijdag hadden we de Koningsspelen met onze eigen groep. We doen spelletjes, buiten en binnen. 
Doen mee aan de work-out. We maken een quiz en we "Kraken de code". Gezellig! 
Huiswerk: Toets Aardrijkskunde 18 mei (zie boven). 
 
Prettig weekend en een fijne Koningsdag! 
De juffen. 
 

 
De groepen 7: 
 Wat is er keihard gewerkt aan de Entreetoets deze week. Wat een toppers zitten er in de groepen 7, 
drie ochtenden hebben zij opperste concentratie laten zien. Na de toetsen werd er gerelaxt en 
vandaag was natuurlijk helemaal een gezellige afsluiting met de Koningsspelen. We hebben gesport 
met Rico Verhoeven, quizzen over de koning, buiten een spellencircuit en een muziekbingo gedaan. 
Iedereen heeft fanatiek meegedaan met de alternatieve koningsspelen! 
 
Nu is het tijd voor een extra lang weekend om lekker bij te komen. Maandag en dinsdag hebben jullie 
lekker vrij. Leve de koning! Dan gaan we er nog 3 dagen tegenaan en dan hebben we vakantie! Deze 
week is er geen huiswerk, maar na de meivakantie gaan we starten met de spreekbeurten. Is er al een 
onderwerp bedacht? 
 
Denken jullie ook nog aan het inleveren van het rapport? 
 
Geniet van het lange weekend! 
De juffen van de groepen 7 
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Groep 8: 
De Eindtoets zit erop! En wat is er hard gewerkt, onze complimenten! 
En wat fijn dat we die dag erna de Koningsspelen in de klas mochten doen, zo konden we ons even 
lekker afreageren. 
Vanaf volgende week gaan we ons richten op de musical. Op donderdag en vrijdag gaan we echt 
oefenen op het toneel. We zullen zorgen dat er een tweede tekstboekje komt voor iedereen zodat ook 
thuis geoefend kan worden.  
Huiswerk:  
Woensdag 28-04: Topo toets 4, Azië  
                                 Glazen potje meenemen 
 
Fijn weekend, groeten van Henriëtte en Joukje 
 

 
 

 
 
 
 

De jarige(en): 
23 april Yussef Al Falahi (2010) 7A 
24 Yazan El Tanahi (2015) 1/2B 
25 Quincy Angenent (2016) 1/2B 
26 Saar du Prie (2009) 7B 

 

 
 

 

 


