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Algemene informatie: 

Brief ouderbijdrage. 
Vorige week heeft de ouderraad een herinneringsbrief voor de ouderbijdrage gestuurd. Helaas is 
verzuimd erbij te melden ‘indien van toepassing’. Veel ouders hebben wel betaald, maar er zijn er ook 
bij wie het door alle Covid-perikelen aan de aandacht is ontschoten. 
Groep 8 op kamp. 
Groep 8 gaat van 2 t/m 4 juni op kamp. Iedereen is heel blij dat het weer mag. En: het weer wordt 
goed! 
Zou u de communicatie rondom preventieve testen deze dagen willen communiceren via 
dannyjansen@ssba.net ? Zij neemt deze dagen de honneurs waar op school. 
Tijdens de kampdagen zijn de groepen 1 t/m 4 vrij. Hun leerkrachten gaan dan mee op kamp als 
begeleiders of vervangen collega’s in de bovenbouw. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
maandag  31-05 MT-vergadering na schooltijd. 
dinsdag  01-06 * 
woensdag  02-06 Schoolkamp groep 8, onderbouw vrij. 
donderdag  03-06 Schoolkamp groep 8, onderbouw vrij. 
vrijdag  04-06 Schoolkamp groep 8, onderbouw vrij. 

Deze week geen nieuwsbrief. 
 
Groepsinformatie. 

De kleutergroepen: 
Deze week hebben wij hard gewerkt aan dieren in de lucht. Mooie vlinders, vogels en ook 
lieveheersbeestjes en bijen zijn aan de orde gekomen.  
De komende week gaan wij hiermee verder omdat de kinderen alleen op maandag en dinsdag naar 
school gaan, in verband met het schoolkamp van groep 8. 
De week daarna hebben wij het over het vervoer door de lucht. Mochten jullie nog spulletjes hebben 
die passen bij dit onderwerp, mogen ze meegenomen worden naar school. 
De komende week is de letter z van zeep en daarna is de letter h van haas als letter van de week aan 
de beurt. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
Zet alvast in jullie agenda, woensdag 23 juni. Meer info volgt. Wilt u voor deze dag geen dokters- 
en/of andere afspraken plannen. Alvast bedankt. 
 
Fijn weekend allemaal. 
 
De kleuterjuffen 
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Groep 3: 
Deze week hebben wij met Veilig Leren Lezen tweelettergrepige woorden geleerd met open 
lettergreep, zoals ‘snavel’ en ‘knopen’. Ook leerden wij het verschil in uitspraak tussen ‘spellen’ en 
‘spelen’. De regel hierbij is: als er achter de klinker één medeklinker staat, spreek je het uit als een 
lange klank. Staan er twee medeklinkers achter de klinker, dan spreek je het uit als een korte klank. Dit 
was best lastig, maar we hebben zeker goed geoefend. Echter blijft het belangrijk om ook thuis goed 
te oefenen. Om uw kind te ondersteunen bij het leesproces, zou het fijn zijn om dagelijks 10 tot 15 
minuten samen te lezen. Het is nuttiger om elke dag kort te lezen, dan 1 of 2 keer in de week een lange 
tijd. 
Met Staal (Spelling) hebben wij inmiddels alle categorieën behandeld. De komende weken zullen wij 
alles herhalen.  
Verder hebben wij het met Kwink gehad over vragen of iemand hulp wil. Soms proberen wij elkaar 
ongevraagd te helpen, terwijl een ander er niet op zit te wachten. Wij hebben situaties doorgesproken 
en geleerd hoe je hulp aan kunt bieden of vragen.  
Volgende week dinsdag zullen wij weer binnen gymmen. Wilt u weer gymkleding en passende 
schoenen meegeven? Alvast bedankt! Van woensdag t/m vrijdag zijn de kinderen vrij i.v.m. het 
schoolkamp van groep 8.  
 
Fijn weekend allemaal!  
Juf Demi  
 

 
De groepen 4: 
Het zijn rare weken! Na een lang Pinksterweekend staat het kamp van groep 8 voor de deur. De 
kinderen van groep 1 t/m 4 zijn daarom komende week op woensdag, donderdag en vrijdag vrij. Wij 
wensen groep 8 en onze eigen kampgangers van groep 4 veel plezier op school-, voetbal- of gymkamp! 
Over de gym gesproken: komende week mogen de spullen wederom mee! De gymtijd van groep 4B op 
dinsdag is wel ietsje opgeschoven en is nu van 10.15-11.00 uur. De woensdag voor 4A blijft 
onveranderd. 
Afgelopen donderdag hebben we bewegen op muziek gehad, wat een creatieve dansers hebben we in 
de groep! Na de kampweek hebben we weer muziek van meester Wim. 
Volgende week maandag en dinsdag maken we de rekentoets van blok 3, de boekenbeurten in groep 
4A zijn voor Collin en Jesslyn, na kamp zijn Xavi, Abdullah, Noah en Jens aan de beurt. In 4B; Luuk en 
Fabian, na kamp Noor, Justen, Sven en Lina. Succes allemaal met de voorbereiding! 
 
Fijn en zonnig weekend gewenst allemaal! Juf Aukje, juf Carla, juf Danny en juf Hanna  
 

 
Groep 5: 
Vanaf donderdag hebben we een vlinderkast in de klas van "De Vlinderstichting". We gaan het proces 
van rups tot vlinder volgen. Alle leerlingen hebben een overzicht en poster gekregen om de 
veranderingen te noteren. We hopen op mooie koolwitjes! 
Met taal zijn we begonnen met het thema: Geheimen! Volgende week krijgen de kinderen de 
woordenlijst mee naar huis. 
Hopelijk kunnen we vanaf woensdag 2 juni weer in de sporthal gymmen, we laten u nog weten of het 
echt doorgaat. De lessen van juf Noortje op maandag blijven voorlopig buiten. 
 
Goed weekend, 
Juf Ester en juf Nelleke. 
 
Toetsen: 
Donderdag: 3 juni Toets Brandaan (Geschiedenis) De kinderen hebben de samenvatting mee naar huis 
gekregen. 
Woensdag: 9 juni: Toets Natuur van Hst. 4. De tekst hebben de kinderen ook al thuis. 
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Groep 6: 
Deze week zijn we tijdens Aardrijkskunde gestart met het nieuwe thema "Varen en vliegen". We 
hebben gezien en gelezen dat er veel boten de haven van Rotterdam binnenvaren. De grotere 
containerschepen hebben zelfs een loods nodig. Dit is een soort gids die ervoor zorgt dat alles goed 
gaat. Containers worden met een hijskraan op vrachtwagens, treinen en rivierboten geplaatst om 
verder in Nederland of in Europa op hun eindbestemming aan te komen. 
We hebben het thema van Atlantis "Tot op de bodem" deze week afgerond. Volgende week starten we 
met een nieuw thema over sport "En de winnaar is ..." We hebben op donderdag en vrijdag voor één 
keer Nieuwsbegrip gedaan. De tekst ging over "Naturalis". We hebben online in het museum gekeken 
en hopen maar dat vanaf 9 juni Naturalis weer open mag en we er weer écht heen mogen. 
Tijdens rekenen behandelen we verhoudingstabellen. De aanbieding bij de bakker is 3 halen, 2 
betalen, dat is fijn! Eén koek kost 35 eurocent. Maar wat moet je dan betalen als je 30 koeken 
haalt? We zoeken het met elkaar uit. Goed gedaan! 
Huiswerk: dinsdag 1 juni, kopieerblad spelling en rekenen. 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 
De groepen 7: 
En alweer een week om. Deze week hebben we het gehad over de puberteit. Het was grappig, gênant, 
gek en ongemakkelijk, maar toch echt wel interessant 😉😉. De kinderen hebben de pubergids mee naar 
huis genomen om de informatie nog een terug te lezen. Verder hebben we deze week weer geoefend 
met het thema Buitenissig. We hebben aantekeningen gemaakt bij het luisteren en lezen en weer 
nieuwe woorden geleerd. De creatieve opdracht staat ook in het thema van taal. De kinderen zijn hun 
eigen fantasiedier met papier-maché aan het maken. We gaan volgende week verder met allerlei 
buitenissige dieren en hun bijzondere eigenschappen.  
Bij spelling heeft groep 7a de nieuwe categorie 'trema meervoud' geleerd. Tijdens het rekenen hebben 
beide groepen breuken gelijknamig gemaakt zodat we ze met elkaar konden vergelijken. Welke is 
groter, kleiner of juist evenveel? Ook miljoenen en meten is weer aan bod gekomen.  
 
Groep 7b heeft kennisgemaakt met Quinten. Vanaf dinsdag komt hij bij ons in de groep, gezellig. 
Volgende week is het kamp voor groep 8, wij wensen hun veel plezier. Juf Dyonne en juf Anika gaan 
mee op kamp. In groep 7a komt op woensdag juf Aukje met juf Fabiola en de rest van de week juf 
Hanna met juf Judy. In groep 7b staan gewoon juf Marian en juf Wieske. Wel komt juf Carla helpen in 
de groep.  
 
Huiswerk: 
Spreekbeurten 7a: Danique en Kate 
Spreekbeurten 7b: Elin, Melissa, Saar 
Groep 7a: di werkblad spelling trema meervoud en leenwoorden 
Groep 7b: di Topotoets Oost-Europa 
                  woe: taaltoets Buitenissig 
 
De week na kamp komt de jeugdarts. En op woensdag en donderdag komt de schoolfotograaf. 
Spreekbeurten de week erna: 
7a: Dyon, Mathis, Nienke, Manou en Yussef 
7b: Louise, Puck, Thijs, Jay en Max 
 
Fijn weekend en groetjes van de juffen! 
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Groep 8: 
Gelukkig, we mogen op kamp met elkaar. En we gaan naar Den Hout in Brabant. We zijn de 
kampkisten aan het pakken en de kinderen zijn alvast bezig voor de bonte avond.  
We vertrekken woensdag rond 8.30 uur van school. De eerste dag zorgt iedereen zelf voor een 
feestelijk lunchpakketje. En voor een goed humeur natuurlijk! De weersverwachting ziet er tot nu toe 
goed uit.  
We oefenen ook hard met de musical. We doen het nu zonder boekje. Een aantal kinderen kent de 
tekst al heel goed uit het hoofd. Top! 
Huiswerk: 
Maandag 31-05: Toets taal ‘Rap’ 
Dinsdag 01-06: Toets Geschiedenis hoofdstuk 2, de eerste en tweede wereldoorlog 
 
Fijn weekend allemaal, groeten Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 
28 mei Tijn Bergman (2015) 1/2B 
29 Mads van Klink (2011) 6 

 
3 juni Skay Schoenmaker (2011) 6 
5 Dani Loos (2014) 3 
5 Olivier van der Meer (2011) 7B 
8 Huzail Amin (2016) 1/2B 
8 Faye Ezendam (2011) 5 
10 Bodi Warmerdam (2015) 1/2C 

 

 
 

 


