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Algemene informatie: 

Toch een feestje. 
Helaas kan de schoolreis op 16 juni niet doorgaan maar dit schooljaar verdient natuurlijk wel een 
feestje! 🎊🎊🎊🎊🎊🎊 
Woensdag 23 juni is het zover; het grote Elckerlycfeest! Op deze dag vieren de meesters en juffen hun 
verjaardag, trekken we alles uit de kast, is er een grote verrassing op het plein én hopen we op goed 
weer! 🌞🌞 
Voor eten en lekkers tussendoor wordt gezorgd, wel nemen de kinderen hun eigen lunch mee, 
misschien leuk om hier een feestelijke draai aan te geven! 😃😃 
De kinderen mogen die dag verkleed komen 🤡🤡 (zorg wel dat je goed kan bewegen en dat het niet te 
warm is). Deze dag duurt gewoon tot 14.00. Wij hebben er zin in!!!  
COVID-zaken. 
Zou u eraan willen denken om een aankondiging van een test altijd via de mail aan mij te richten? 
Afgelopen week waren er ouders die dit telefonisch deden of via PARRO aan de leerkracht. Dit mag 
wel, maar voor mijn communicatie naar betrokkenen is het belangrijk dat ik het bericht per mail 
ontvang. Dit geldt ook voor de uitslag van de test. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
maandag  14-06 * 
dinsdag  15-06 * 
woensdag  16-06 Helaas geen schoolreisje dit jaar, maar een ander feest op 23 juni! 
donderdag  17-06 * 
vrijdag  18-06 Verzending nieuwsbrief 35. 

 
Groepsinformatie. 

De kleutergroepen: 
De afgelopen weken hebben wij gewerkt over dieren in de lucht. Daarbij zijn mooie vlinders en vogels 
gemaakt, ook mochten de kinderen een mandala inkleuren. 
Wij hebben veel geleerd over de vlinder en ook in het Engels Rupsje Nooitgenoeg gehoord en een liedje 
gezongen over een Butterfly, Ladybug en Bumblebee. 
De letter van de week is nog een keer de h van haas. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte 
welkom. 
De komende week gaan wij het hebben over het weer en werken wij hard aan het vaderdagcadeautje. 
Op maandag en dinsdag gaan de kinderen van groep 2 naar de schoolarts, bij ons op school.  
 
Fijn weekend allemaal. 
De kleuterjuffen 
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Groep 3: 
Deze week speelden wij de grote kraak de code spel. In 
tweetallen gingen de kinderen aan de slag met 
verschillende lees en rekenopdrachten. Bij iedere 
opdracht kon het juiste antwoord via een plaatje vertaald 
worden in een letter. Zo kwam er uiteindelijk een zin uit. 
De kinderen waren erg betrokkenen enthousiast en 
hebben goed samengewerkt. De opdrachten sloten mooi 
aan bij het niveau en de vraagstelling van de CITO 
eindtoetsen, waar wij deze week een klein beginnetje 
mee hebben gemaakt. De komende weken zullen wij 
hiermee verder gaan. Rekenen, Spelling, Begrijpend 
luisteren, AVI lezen (een verhaaltje) en DMT lezen 
(woorden) worden getoetst. Ook ronden wij kern 10 
alweer bijna af. Nog maar één kern te gaan! Wat gaat de tijd toch snel.  
Verder hebben wij voetballen geknutseld voor bij het EK⚽ 
 
Fijn weekend allemaal☀ 
Juf Demi  
 

 
De groepen 4: 
Afgelopen week zijn we allemaal weer op de foto gezet. We zijn benieuwd naar het resultaat, er is in 
ieder geval goed gelachen! Komende week starten we met de laatste CITO toetsen van dit schooljaar. 
Deze zullen voornamelijk 's ochtends afgenomen worden. Wilt u hiermee rekening houden met het 
maken van afspraken bij bv. huisarts of tandarts? Als er sprake is van overmacht door ziekte of testen 
zoeken we naar een geschikt inhaalmoment. 
Helaas kan de geplande schoolreis niet doorgaan, maar hiervoor in de plaats krijgen we een 
fantastisch feest op school. Zie het algemene bericht in deze nieuwsbrief en op Parro. 
Langzamerhand zijn we ook de laatste blokken van spelling, taal, Atlantis en rekenen aan het 
afronden met de gebruikelijke toetsen. Er wordt hard gewerkt in de groepen 4, de laatste loodjes! 
Boekenbeurten komende week; 4A Tim, Yasmina en Maryana. Groep 4B Sepp, Tess en Liam. Succes 
met de voorbereidingen! 
 
Fijn weekend, juf Aukje, juf Carla, juf Hanna en juf Danny 
 

 
Groep 5: 
Volgende week gaan we starten met de laatste ronde cito toetsen van dit schooljaar. We merken in de 
klas met rekenen dat bij sommige kinderen de tafels weer een beetje zijn weggezakt. Het is verstandig 
om dat weer even op te frissen! Bij de keer- en deelsommen is het handig als de tafels al 
geautomatiseerd zijn. De kinderen weten zelf waar ze de tafels online kunnen oefenen. 
Donderdag hebben we een extra les "Bewegen op muziek", lekker in de buitenlucht. Het is fijn als de 
kinderen dan geen slippers dragen! 
Volgende week vrijdag is de toets van Engels. De kinderen hebben vandaag de lijst met woorden 
gekregen. Succes met leren! 
 
Goed weekend, Juf Ester en juf Nelleke 
Huiswerk: 
* Alle tafels oefenen! 😊😊 
* Vrijdag 18 juni: Toets van Engels 
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Groep 6: 
Vorige week hebben we de topografie van Utrecht en Flevoland ingevuld en digitaal gemaakt. Deze 
week hebben jullie de toets gemaakt. Van "Kunstgebouw" hebben we de voorstelling "De verdwaalde 
Viking" gekeken. Na deel 1 hebben we het dorp Zwartebult getekend. Na deel 2 hebben we voorspeld 
hoe het verhaal afloopt. Na deel 3 hebben we kunnen zien of onze voorspelling is uitgekomen. 
Vorige week donderdag kwamen er twee dames van de Bieb om ons een beetje "Mediawijzer" te 
maken. 
We beantwoorden vragen met behulp van een Kahootquiz en we kregen een opdracht. We zochten op 
onze chromebooks of iets nou écht of nepnieuws was. Best lastig, maar goed gedaan! 
Tijdens spelling behandelen we de rangtelwoorden. De lessen van rekenen gingen ook deze week weer 
over verhoudingstabellen en over lengtematen. Hoe hoog is nu een gebouw? Kunnen we dat schatten 
en precies uitrekenen? We schrijven voor het thema van taal een verhaal over ons avontuur in de 
jungle. 
Deze week is de schoolfotograaf geweest op woensdag en donderdag. We staan er vast mooi op! 
De spreekbeurten afgelopen week waren voor: Rijk (7/6), Matthijs (8/6), Mads (9/6), Tycho (10/6) en 
Floris 11/6). Volgende week zijn Wessel (14/6), Wick (15/6), Caelen (17/6) en Jari (18/6) aan de beurt. 
Dinsdag 15 juni: inleveren kopieerblad spelling en rekenen. 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
  

 
De groepen 7: 
Dat was weer een enerverend weekje voor de groepen 7! Warm weer, afspraakjes om te zwemmen, 
de jeugdarts, fotograaf en dan ook nog van die juffen die willen dat je werk maakt. We hadden het er 
maar druk mee 😉😉. In groep 7a was het nog even extra spannend vanwege coronatesten.  
Deze week heeft groep 7A met spelling o.a. gewerkt aan moeilijke werkwoorden en bezittelijk 
voornaamwoorden. Groep 7B heeft gewerkt aan de gebiedende wijs. Wat praat je dan eigenlijk 
onaardig, maar de boodschap is vaak wel heel duidelijk! Bij taal zijn er muurkranten over buitenissige 
dieren gemaakt. Sommige kinderen hebben deze al afgerond en gepresenteerd voor de groep. Groep 
7B is ook begonnen aan de challenges van het boek “superkrachten voor je hoofd”. Wie kan zich 
concentreren als een laserstraal? We hebben er flink mee geoefend en gaan hier komende weken mee 
verder. Beide groepen hebben deze week verder gewerkt aan de fantasiedieren van papier-maché. 
Groep 7A heeft deze week een les gehad over gender- en seksuele diversiteit. De kinderen kregen 
kletskaartjes met vragen zoals 'Wat bepaalt op wie je verliefd wordt?'. Er werd goed over nagedacht 
en kinderen waren erg open-minded over de verschillen die er kunnen zijn. Donderdag hebben we 
weer gedanst met juf Esther.  
 
Volgende week gaan we starten met de citotoetsen E7. Donderdag heeft groep 7B een themadag over 
afval, in het kader van de opleiding van juf Wieske. De schoolreis gaat helaas niet door, maar daar 
maken we een feestdag van op 23 juni! 
 
Huiswerk: 
Gr 7A: - 
Gr 7B: Inleveren huiswerkblad (gebiedende wijs en rekenslang) 
Spreekbeurten gr 7a: Jaivy, Nikki, Mats en Aya 
Spreekbeurten gr 7b: Bo, Jasper, Ragid, Ali 
  
Groetjes van juf Wieske, juf Marian, juf Anika en juf Dyonne 
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Groep 8: 
We hebben een superleuk kamp achter de rug. Erg jammer dat Kara naar huis moest. Maar wat 
hebben prachtig weer gehad en er is nog meer op komst. De zomer heeft eindelijk zijn intrede gedaan. 
Na een super geslaagd kamp zijn we in de klas begonnen met het maken van een kampverslag. Leuk 
om te bewaren voor later. 
Komende maandag beginnen we met de spreekbeurten. De laatste hier op school. Dus nog één keertje 
vlammen! 
We oefenen heel veel voor de musical. De tekst zit er bij velen al aardig in. Nu nog wat meer 
acteerwerk erin gooien! De juiste kledingstukken en accessoires helpen daarbij! Ook de dansjes 
worden steeds swingender… 
Spreekbeurten: 
Maandag 14-06: Sanne en Angel 
Woensdag 16-06: Evy, Fien, Omneya 
Donderdag 17-06: Luciën en Sam 
Vrijdag 18-06: Yasin en Seth 
 
Groeten en een fijn weekend, groeten Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 
11-6 Sterre de Koning (2012) 5 
13 Tim Loos (2013) 4A 
18 Tibbe van Blijswijk (2014) 3 

 

 
 

 


