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Algemene informatie:
Een pittige periode.
We hebben met elkaar een spannende periode achter de rug. Door gezamenlijk alert te reageren en
serieus om te gaan met verkoudheidsklachten e.d., hebben we de afgelopen periode ‘slechts’ drie
groepen naar huis hoeven sturen na een positieve testuitslag. En belangrijker nog, is dat er – zover we
weten – geen doorbesmetting heeft plaatsgevonden! Dan nu:
Vakantie!
Wij hopen dat de komende twee weken een stukje rust en ontspanning gaan bieden.
Samen slaan we er ons wel door.
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters
Weekagenda:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

17-05
18-05
19-05
20-05
21-05

*
Teamvergadering na schooltijd.
*
*
Verzending NB 32.

Groepsinformatie.
De kleutergroepen:
Na een heerlijke Koningsdag hebben wij nog drie dagen goed ons best gedaan in de groep.
De kinderen zijn erg druk bezig geweest met een verrassing voor mama en hebben dit meegekregen
naar huis.
Na de vakantie starten wij met de l van lucht als letter van de week. Dit komt heel goed uit omdat ons
thema dan ook "Lucht" is.
Als jullie nog spulletjes in huis hebben die bij de letter of het thema aansluiten dan zijn die van harte
welkom in de groep.
Wij hebben nog niet alle rapporten teruggekregen. Mocht deze nog thuis liggen? Graag na de
vakantie meegeven naar school. Alvast bedankt!
Op vrijdag 21 mei mogen de kinderen speelgoed van thuis meenemen, let er wel op dat er niet te veel
kleine onderdelen in of aanzitten.
Geniet allemaal van jullie welverdiende vakantie en tot ziens op maandag 17 mei.
De Kleuterjuffen
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Groep 3:
Deze week hebben wij kennis gemaakt met kern 10 aan de hand van het nieuwe ankerverhaal. Het
thema van kern 10 sluit aan bij wat er in de natuur gebeurt of kan gebeuren. In het ankerverhaal
‘Een schaap in de boom’, wordt Willem geconfronteerd met allerlei natuurverschijnselen. We
hebben met behulp van de 'wie', 'wat' en 'waar' kaarten het verhaal geanalyseerd en getekend.
Verder hebben wij met rekenen geoefend met verhaalsommen en het uittekenen daarvan. Met
Staal (Spelling) herhaalden wij alle geleerde categorieën. De regels hierbij worden steeds meer
geautomatiseerd.
Ook hebben wij hard gewerkt aan een verrassing voor onze mama's. Fijne Moederdag alvast!
Na de meivakantie zal Dinand bij ons in groep 3 komen. Hij is donderdag al een dagje komen
wennen. De kinderen waren erg lief en behulpzaam en verheugen zich op zijn komst na de
meivakantie 🙂🙂.
De kinderen die dit leuk vinden, hebben een oefenboekje mee naar huis gekregen voor in de
vakantie.
Rust lekker uit, geniet van de vrije dagen en tot snel!
Juf Demi
De groepen 4:
Wat een kort weekje was het zo en nu lekker vakantie! De tijd vliegt!
De kinderen hebben lekker gewerkt, het blok van spelling is af en na de vakantie starten we met blok
8. Dan gaan we ook weer verder met taal. De afgelopen tijd hebben we met taal vooral aan de Elfjes
gewerkt. Na de vakantie pakken we het thema 'Kleding' weer op. Afgelopen woensdag zijn de
boekenbeurten verdeeld, Succes voor Jort, Sem, Mike en Emma en Tobias, Kiki, Robin en Mayda. Zij
mogen als eerste het spits afbijten gelijk na de vakantie! Op dinsdag 18 mei krijgen we eindelijk weer
muziekles van de vakdocent (al vonden de juffen het ook wel erg leuk om zelf te doen 😉😉). De
muzieklessen zullen buiten plaatsvinden. We zijn dus wel afhankelijk van het weer!
In groep 4A start maandag 17 mei Daniel Sultanzaclah. We wensen hem heel veel plezier bij ons op
school!
Allemaal heel veel plezier in jullie welverdiende vakantie (en voor de moeders; fijne Moederdag!)
juf Aukje, juf Carla, juf Hanna en juf Danny
Groep 5:
Na een lange periode van hard werken gaan we nu genieten van een welverdiende vakantie! Rust
lekker uit en speel vaak buiten, dan gaan we 17 mei weer fris van start!
Fijne vakantie,
Juf Ester en juf Nelleke
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Groep 6:
Een kort weekje, deze week. We hebben de toets van rekenen gemaakt en flink geoefend tijdens
spelling. We herhalen de categorieën van blok 7. De lessen van Atlantis gingen over de
zeeschildpadden van de Middellandse Zee. En waarom komen er tegenwoordig steeds meer vrouwtjes
dan mannetjes uit de eieren? Ook lezen we over het Walvistoerisme. Na de meivakantie lezen we over
de Waddenzee en de Oosterschelde. We gaan tijdens geschiedenis verder met het thema "De Tweede
Wereldoorlog". We lezen weer een stukje uit het dagboek van Anne Frank en we kijken naar haar
video dagboek. Iedereen heeft een kopieerblad mee naar huis gekregen met de datum van zijn of haar
spreekbeurt. Bewaar het goed!
Huiswerk: dinsdag 18 mei Toets Aardrijkskunde.
Na de Pinksteren starten we met de spreekbeurten.
We wensen iedereen een hele fijne meivakantie!
De juffen.
De groepen 7:
Na een heerlijk lang weekend hebben we de laatste drie dagen voor de vakantie nog even goed
gewerkt. We hebben met rekenen geoefend met procenten bij cirkeldiagrammen en de relatie tussen
kommagetallen en breuken. We gaan na de vakantie pas beginnen met een nieuw blok van taal
waardoor we deze week de tijd hadden om een muurkrant te maken. Groep 7a deed dit over de
tweede wereldoorlog. Op vrijdag hebben de groepjes hun onderwerpen aan elkaar gepresenteerd om
zo weer van elkaar te leren. Bij deze opdracht werd aandacht besteed aan online-informatie opzoeken,
de belangrijkste stukjes in je eigen woorden zetten, werken in Google Docs, een kritische houding en
taalvaardigheden. Tijdens Engels hebben we het gehad over tijdsbepalingen (yet, ago, ever, never,
just) en de voltooide tijd bij werkwoorden. Nu hebben we lekker twee weekjes vrij zodat we de laatste
weken van het schooljaar tot de zomervakantie nog even lekker kunnen knallen! En denken jullie aan
de spreekbeurten die starten na de vakantie?
Fijne vakantie allemaal! Groetjes de juffen van groep 7
Groep 8:
Na een week waarin de Cito Eindtoets centraal stond, kunnen we ons nu focussen op de musical.
Op woensdag en donderdag hebben we al op het toneel geoefend. Best eng nog, zo voor de eerste
keer!
En wat moet je op veel dingen tegelijk letten: waar ga je staan, sta ik niet met mijn rug naar het
publiek, praat ik luid en duidelijk, aan welke kant kom ik op en waar loop ik weer af, enz.
Na de meivakantie willen we ook zo snel mogelijk gaan oefenen met attributen, dat oefent
makkelijker. De liedjes zitten er al goed in, die worden uit volle borst meegezongen.
Huiswerk:
Groeten en een fijne meivakantie, Henriëtte en Joukje
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De jarige(en):
3 mei Sofie van Klink (2013)
4
Thijme van der Garden (2016)
4
Amy Straathof (2012)
5
Kate Koedam (2009)
6
Mette de Wolf (2016)
7
Floor van der Zwet (2015)
8
Amber van der Meer (2015)
10
Marie-Rose Eerhart (2016)
10
Jake Loos (2015)
10
Dean Stigter (2011)
16
Dion de Koning (2015)
16
Poppy Loos (2012)
18
Fiene Felix (2013)
19
Lana Volwater (2009)
20
Alhena Abdellaoui (2013)
21
Teo Wojno (2010)
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