
                                                                     1 

Nieuwsbrief 2020- 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Algemene informatie: 

Gesprekken en eindrapport. 
Komende week vindt de laatste serie oudergesprekken plaats. De kinderen krijgen vooraf hun 
eindrapport mee naar huis. 
Nieuwe schoolgids. 
In de laatste schoolweek probeer ik de nieuwe schoolgids te publiceren opdat u de vakantiedagen en 
studiedagen waarop de kinderen vrij zijn in uw eigen agenda kunt overnemen. 
De ‘na-COVID-periode’. 
Op dit moment kan ik nog niets zeggen over het protocol ‘openstelling scholen’ na de zomervakantie. 
Tussen nu en dan zitten 8 weken waarvan we echt nog niet weten wat dit zal opleveren. In de laatste 
vakantieweek stuur ik u ‘nieuwsbrief 0’ met nieuwe informatie. 
Gezocht: pauzetoezicht bij de kleuters. 
Voor onze kleutergroepen zijn wij op zoek naar mensen die bij het buitenspelen tijdens lunchtijd 
toezicht willen houden. De werktijden zijn van 11.30 uur tot 13.00 uur. Hier staat een 
vrijwilligersvergoeding van €15,- tegenover. 
Heeft u interesse? Neemt u dan alsjeblieft met mij contact op. 
 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
maandag  05-07 * 
dinsdag  06-07 Vandaag krijgen de kinderen hun eindrapport mee. 
woensdag  07-07 * 
donderdag  08-07 * 
vrijdag  09-07 Verzending nieuwsbrief 38. 

 
Groepsinformatie. 

De kleutergroepen: 
Deze week hebben wij mooie slippers, ijsjes en kleurplaten over de zomer gemaakt. Zo langzamerhand 
gaan wij naar het einde van het schooljaar. 
De komende twee weken blijven in het teken van de zomer staan. 
Afgelopen donderdag hebben wij een leuke dansles gehad van juf Esther. De kinderen hebben erg hun 
best gedaan.  
De letters die wij het afgelopen jaar hebben behandeld, gaan wij nog een keertje herhalen. 
Aanstaande dinsdag, 6 juli, gaan wij naar de liedjes van de musical van groep 8 luisteren. Wij zijn erg 
benieuwd. 
 
Fijn weekend allemaal. 
Groetjes, de kleuterjuffen 
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Groep 3: 
Deze week hebben wij een gezellige dansles gehad van juf Esther. We leerden een dansje over een 
walvis, speelden 'raad de danser' en deden een dansmemory. Met Veilig Leren Lezen hebben wij het 
over kunst en verzamelingen. We kwamen erachter dat er best veel kinderen zijn die iets verzamelen, 
zoals Pokemonkaarten, voetbalplaatjes, schelpjes, munten, etc. Ook lezen we gezamenlijk een verhaal 
over het kunstmuseum en het bottenmuseum. In het verhaal gaan Noor en Frank op schoolreisje. Ze 
beleven van alles in verschillende musea. Wij lezen dagelijks uit dit boekje en bespreken over 
wie/wat/waar het verhaal ging en bedenken zelf hoe het verhaal verder zal gaan.  
Met rekenen oefenen we met het maken van sommen tot 10 op tempo en leren we sommen tot 20.  
Volgende week vinden de rapportgesprekken plaats. Dit gaat via het Google Hangouts/Meet account 
van uw kind. Het zou fijn zijn als u tijdig wilt checken of u de inloggegevens nog heeft.  
 
Fijn weekend en tot volgende week!  
Juf Demi  
 

 
De groepen 4: 
Ondertussen in groep 4.................. de methodes/ boeken en schriften raken langzaamaan uit en vol! 
We zijn nog bezig met de afrondende lessen en toetsen en er is tijd voor herhaling en extra lessen 
zoals rekenen met geld, moeilijke tafelbundels in Gynzy, meer tijd voor leuke tekenlessen enz. De 
laatste boekenbeurt is in groep 4A voor Puck en zijn in groep 4B voor Boaz, Luna, Tino en Sven, succes 
met de voorbereiding! 
Komende week komen er al wat schriften mee naar huis, de kinderen moeten een grote tas meenemen 
voor alle overige spullen. 
Maandag krijgen de kinderen hun rapport mee, de bladen blijven nu in het rapport en in de laatste 
schoolweek zien we deze dan weer, getekend, retour. 
Volgende week beginnen we in de groepen met het Grote Pippi Langkousspel, de kinderen mogen 
hiervoor een emmer en doekje meenemen, dat wordt een feestje! 
 
Fijn weekend, juf Carla, juf Aukje, juf Hanna en juf Danny 
 

 
Groep 5: 
Maandag krijgen de kinderen hun laatste rapport in groep 5. Iedereen heeft deze periode hard 
gewerkt. We zijn trots op de mooie resultaten! Deze week zijn ook de oudergesprekken. 
Donderdag is de laatste les "Bewegen op muziek"! 
De lessen zijn buiten! 
Vrijdag gaan we alvast beginnen met het uitdelen van werkboekjes. Het is handig als de kinderen dan 
een grote tas mee nemen waar de spullen in kunnen. 
Goed weekend, 
 
juf Ester en juf Nelleke 
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Groep 6: 
Deze week hebben we gekeken en geluisterd naar de laatste spreekbeurten. Goed gedaan allemaal. 
We hebben afgelopen donderdag het rapport besproken. Jullie krijgen het maandag mee. Volgende 
week woensdag en vrijdag zijn de 10 minutengesprekken online of telefonisch. Juf Yvonne van Klink is 
er in ieder geval op woensdag ook bij. 
De lessen van Atlantis gingen afgelopen week over fanatiek sporten. En ja! Dan kan het zijn dat je een 
blessure oploopt. We hebben geleerd wat acute en chronische blessures zijn. 
Tijdens rekenen werken we onder andere met kommagetallen. Dit gebruiken we op verschillende 
manieren. We rekenen met geld, gewichten en maten. 
We hebben de laatste week van blok 8 van spelling behandeld. We schrijven de woorden in ons 
boekje. Volgende week gaan we verder in Gynzy. 
Huiswerk: het laatste werkblad van rekenen mag woensdag 7 juli ingeleverd worden. Succes! 
Volgende week donderdag en/of vrijdag willen we alvast wat spullen mee naar huis geven. 
Iedereen neemt dan natuurlijk een (extra) tas mee om het een en ander in te doen! 
 
Prettig weekend! 
De juffen. 
 

 
De groepen 7: 
Deze week zijn de allerlaatste toetsen van dit schooljaar gemaakt. De spellingtoetsen van CITO werden 
afgemaakt en de geschiedenistoets over de periode 1500 – 1600. Wie had Willem van Oranje ook 
alweer vermoord en wat gebeurde er tijdens de beeldenstorm? Groep 7B heeft deze week dansles 
gehad. Volgende week hebben ze de laatste les en ronden we allemaal de ingestudeerde dans af. Voor 
natuur maken de kinderen presentaties over zelfgekozen onderwerpen uit het boek. Groep 7A heeft 
zelf verhaalsommen gemaakt die we van elkaar moesten beantwoorden. Wat een hoge 
betrokkenheid! Bij aardrijkskunde mochten de kinderen hun eigen verwerkingsopdracht kiezen, 
bijvoorbeeld en schrijven van een vakantieblog of het ontwerpen van je eigen dorp. Hier gaan we 
volgende week aan verder. Bij taal zijn we verdergegaan met het thema Geluk. Hierbij komt ook veel 
figuurlijke taal aan bod zoals “beren op de weg zien” en “de wind mee hebben”. We hebben (als de 
sportieve verliezers die we zijn) ook nog een aantal EK-activiteiten gedaan zoals een rekenspel buiten, 
technisch lezen en 30 seconds.  
 
Volgende week: 
Huiswerkvrij! 
 
Geniet van het lange weekend en groetjes van de juffen van groep 7! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bijna! 
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Groep 8: 
De planning van groep 8 voor de laatste twee weken ziet er als volgt uit: 
Maandag 05-07: laatste keer oefenen van de musical, zonder publiek 
Dinsdag 06-07: musicalliedjes zingen voor de groepen 1/2 
Woensdag 07-07: generale repetitie, groepen 7 en jongere broertjes en zusjes in het publiek 
Donderdag 08-08: musicalliedjes zingen voor de groepen 3 en 4 
Vrijdag 09-07: musicalliedjes zingen voor de groepen 5 en 6 
Maandagmiddag 12-07: zwemmen, bij mooi weer 
Maandagavond 12-07: Eerste afscheidsavond, kinderen 18.45 op school. Ouders vanaf 19.15 uur. 
Dinsdag 13-07: leerlingen zijn overdag vrij, vanaf 18.45 op school  
Dinsdagavond 13-07: tweede afscheidsavond, kinderen 18.45 op school. Ouders vanaf 19.15 uur. 
                                      Aansluitend een disco tot 10.15 uur. Ouders halen de kinderen weer op.                   
Woensdag 14-07: Laatste schooldag, vanaf 9 uur. Uitzwaaien om 10.30 uur.  
 
We hebben het eerste leuke klassenfeest achter de rug! Het was erg gezellig. Op zaterdag 10 juli en op 
zondag 11 juli hebben we weer klassenfeesten! Iedereen heeft er erg veel zin in! 
 
Groeten en een fijn weekend, Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 
2-7 Ilias Belaidi (2016) 1/2A 
4 Jaanvi Somair (2016) 1/2C 

 

 

 


