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Algemene informatie: 
 

Juffendag. 
Woensdag vieren we gezamenlijk ‘juffendag’. We geven er een extra feestelijk tintje aan! 
Formatieplan. 
Op dit moment moeten er nog enkele zaken worden geregeld. Ik geef u het liefst een compleet plaatje 
mee. Volgende week vrijdag zal ik de groepsbezetting (Welke leerkracht(en) voor welke groep) 
publiceren. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
maandag  21-06 * 
dinsdag  22-06 * 
woensdag  23-06 Juffendag met een extra feestelijk tintje. 
donderdag  24-06 Teamvergadering na schooltijd. 
vrijdag  25-06 Verzending nieuwsbrief 36. 

 
Groepsinformatie. 
 

De kleutergroepen: 
Deze week hebben wij mooie waaiers gemaakt en paraplu's met onze vingers geverfd. 
De komende week gaan wij het hebben over de zomer en de vakantie. 
In de klas hebben wij gekeken naar een kunstwerk van vilt in het kader van het Kunstmenu.  Dit 
bestond uit een eiland met verschillende dieren allemaal gemaakt van vilt. De kinderen vonden dit erg 
mooi. 
Op woensdag is meester Koen geweest om ons een muziekles met instrumenten te geven. Wij weten 
nu goed hoe wij het ritme kunnen houden en hoe wij hard en zacht moeten spelen op de instrumenten. 
De letter van de week is de g van gum. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. 
Woensdag 23 juni vieren wij een feestje. De kinderen mogen hun eigen speelgoed meenemen en 
verder vieren wij onze verjaardag op deze dag. Het 10-uurtje verzorgen wij, maar ze moeten een eigen 
lunch meenemen. Misschien een idee om er een feestelijke lunch van te maken. Alvast bedankt. De 
schooltijden blijven zoals u van ons gewend bent. 
 
Fijn weekend allemaal! 
De kleuterjuffen 
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Groep 3: 
Deze week zijn wij gestart met de Cito-toetsen. Vanwege 
het warme weer hebben wij dit in kleine delen gedaan. 
Volgende week zullen we hiermee verder gaan. Ook 
hebben wij kern 10 herhaald en getoetst. Volgende week 
starten wij met kern 11 van VLL.  
Verder zijn er deze week een aantal spreekbeurten 
gegeven. Zo vertelde Tibbe over een nestje koolmeesjes 
en namen Zinedine en Dani de konijnen mee naar school. 
Ze konden veel over de dieren vertellen en hadden veel 
materialen bij zich, superleuk en stoer! Volgende week 
woensdag maken wij er een gezellige feestdag van. Ik 
vier dan mijn ook mijn juffenverjaardag, zorg voor 
activiteiten en spelletjes en een grote verrassing op het 
plein. Voor het 10-uurtje wordt gezorgd. Wel nemen de 
kinderen hun eigen lunch mee. Het zou leuk zijn om hier een feestelijke draai aan te geven. Ook mogen 
de kinderen verkleed komen. Zorg wel dat het niet te warm is en dat ze zich er makkelijk in kunnen 
bewegen. 
 
Tot volgende week! 
Juf Demi  
 

 
De groepen 4: 
Afgelopen week hebben we, ondanks de hitte, hard gewerkt in de groepen! Het taalthema is afgerond 
met een toets, de CITO toetsen zijn begonnen en we hebben lekker gedanst met juf Esther Loos.  
Komende woensdag is het grote Elckerlycfeest! De kinderen hoeven geen 10-uurtje mee te nemen, wel 
hun eigen lunch. Misschien leuk om hier een feestelijke draai aan te geven 🙂🙂. Verkleden mag ook, 
maar zorg er wel voor dat het niet te warm is en je er goed in kunt bewegen. Wij hebben er nu al zin in 
en we gaan er een TOPdag van maken! 
De boekenbeurten van volgende week zijn voor; 
Groep 4A: Fiene, Jenisha, Jocelyn en Ryan. 
Groep 4B: Marijn, Lola, Alhena en Jace. 
Succes allemaal met de voorbereidingen. 
 
Fijn weekend allemaal en voor alle vaders: fijne Vaderdag! Juf Aukje, juf Carla, juf Hanna en juf Danny 
 

 
Groep 5: 
 We sluiten het thema: “Geheimen” bijna af, maandag aanstaande is de toets. De kinderen hebben 
eerder de woordenlijst al mee naar huis gekregen. 
Maandag gaan we ook weer verder met de Cito- toetsen. Spelling en begrijpend lezen zijn klaar, rest 
nog rekenen! 
Woensdag is het feest! De kinderen hoeven geen tussendoortje mee te nemen op die dag. Wel 
lunch! We gaan er een gezellige dag van maken! 
Goed weekend,  
 
Juf Ester en juf Nelleke. 
Maandag 21 juni: Toets taal: Geheimen. 
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Groep 6: 
Deze week hebben de Citotoets van Begrijpend Lezen afgerond. Volgende week dinsdag en donderdag 
is de toets van Spelling aan de beurt. We hebben tijdens rekenen nogmaals gerekend met 
verhoudingstabellen en grafieken. Ook leerden we welke weegschalen we gebruiken. Bijvoorbeeld in 
de supermarkt of om personen te wegen. Tijdens spelling herhalen we de lollywoorden en 
tremawoorden. 
We hebben het thema over de Tweede Wereldoorlog van geschiedenis afgesloten met een toets. Goed 
gedaan allemaal! We hebben in de afgelopen weken veel gesproken over de bezetting, de 
concentratiekampen, over het verzet, Anne Frank, het achterhuis en nog véél meer. 
We hebben verschillende keren de schaduw opgezocht deze week, omdat het in de klas behoorlijk 
warm was. We hebben onder de bomen op het grasveld gegeten, geleerd en gespeeld. Het ging heel 
goed! 
Volgende week maandag staat juf Yvon Bongers voor de groep en dinsdag juf Anika. 
Op woensdag is het juffendag. Juf Yvon Bongers komt dan ook gezellig. 
We wensen juf Yvonne van Klink heel veel sterkte maandag tijdens en na de operatie. We hopen dat ze 
snel weer opknapt. 
Huiswerk: dinsdag 22 juni, kopieerblad rekenen en spelling. 
Spreekbeurten: Skay (21/6), Lynn (22/6), Dean (24/6) en Ilyas (25/6). 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 
De groepen 7: 
 Deze week zijn we begonnen met de laatste CITO toetsen van het schooljaar. Nog even bikkelen en 
dan komt de welverdiende vakantie er alweer bijna aan.  
Verder zijn we met taal gestart aan het nieuwe hoofdstuk, thema Geluk. We hebben nieuwe woorden 
en uitdrukkingen geleerd zoals 'een geluk bij een ongeluk', 'het fortuin' en 'de welvaart'. Natuurlijk 
hebben we ook aandacht besteed aan het EK! Zo hebben we werkwoordspelling, 90 seconds en 
verhaalsommen erover gemaakt.  
 
Groep 7b heeft een themadag gehad over afval. De kinderen hebben veel geleerd over zwerfafval, 
afval en de plasticsoep. Ze hebben zelf verbeterplannen gemaakt voor wat er beter kan voor wat 
betreft het afval in en rondom de school. Als afsluiting zijn ze zelf creatief aan de slag gegaan met 
kosteloos materiaal.  
 
Komende woensdag is het feestdag. We vieren de verjaardagen van de juffen en er is voor een leuke 
verrassing op het schoolplein gezorgd.  Er hoeft geen tussendoortje mee naar school gegeven te 
worden. Lunch wel graag, wellicht leuk om hier een feestelijke draai aan te geven. Het is belangrijk dat 
de leerlingen uit groep 7b hun fiets meenemen naar school. 
 
Huiswerk: 
Groep 7a: 22 juni werkblad rekenen en spelling 
Groep 7b: aardrijkskundetoets Hoofdstuk 4 
Spreekbeurten 7a: Miley, Omar, Dewi en Larissa 
                            7b: Julia, Lana, Robin, Teo en Quinten 
 
Fijn weekend, groetjes van de juffen! 
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Groep 8: 
Deze week hadden we weer een spetterende dansles van Esther Loos. Wel warm, maar erg leuk. De 
foto’s worden weer via Parro verstuurd. 
De uitnodigingen voor de afscheidsavonden zijn mee naar huis gegaan. De ene helft heeft een 
uitnodiging gekregen voor maandagavond 13 juli en de andere helft voor dinsdagavond 14 juli. 
Aanvangstijd voor beide avonden is 19.30 uur. Inloop met koffie of thee vanaf 19.15 uur.  
We zijn inmiddels begonnen met de spreekbeurten. Er komen weer leuke onderwerpen langs, zoals De 
Efteling, Kleding, De Zon en Scuderia Ferrari.  
In de klas hebben we allemaal een blad in gevuld met voorspellingen over het EK voetbal. Na twee 
mooie wedstrijden van het Nederlands Elftal gaan Kamal, Yasin, Xander, Robbin, Fien en juf Joukje aan 
kop met 65 punten. Quinten staat op een nette tweede plaats met 60 punten en Luciën op de derde 
plaats met 30 punten. We kijken nu al met spanning uit naar de derde wedstrijd van Oranje.  
Volgende week woensdag 23 juni vieren we op juffendag onze verjaardagen in de klas. Wij zorgen 
voor wat lekkers en een beetje drinken. De lunch moet wel van thuis worden meegenomen. 
Huiswerk: 
Vrijdag 25 juni: Toets natuur hoofdstuk 4, samenvatting leren. 
Spreekbeurten: 
Maandag 21 juni: Quinten 
Dinsdag 22 juni: Chiel en Xander 
Donderdag  juni: Robbin en Adam, Jinthe en Kaelyn 
Vrijdag 25 juni: Kara en Amy, Jan, Seth en Yasin 
 
Fijn weekend, groeten Henriëtte en Joukje 
 

 
 

De jarige(en): 
18-6 Tibbe van Blijswijk (2014) 3 
19 Sepp van Goozen (2013) 4B 
20 Jari Loos (2011) 6 
21 Maryana Abdi Said (2012) 4A 
21 Mayda Abdi Said (2012) 4B 
22 Emma Volwater (2013) 4A 
25 Bente Bongers (2013) 4B 
25 Matthijs Huijbers (2010) 6 
25 Romijn Wever (2010) 7A 

 

 

 


