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Nieuwsbrief 27

2021-2022

Algemene informatie:
Lentefeest 2022.
Donderdag 14 april houden we op school een eierfestival.
Hiervoor hebben alle kinderen een (hard) gekookt ei nodig.
Zou u dat donderdag aan uw kind mee willen meegeven?
Alvast hartelijk bedankt namens de werkgroep!
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters
Weekagenda:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

11-04
12-04
13-04
14-04
15-04

MT-vergadering na schooltijd.
*
Scholenvoetbaltoernooi.
Verzending nieuwsbrief 27.
Vrij: Goede Vrijdag.

Groepsinformatie:
De kleutergroepen:
Deze week zijn wij begonnen met het thema Pasen. Wij hebben paasmandjes gemaakt met haasjes en
eieren versierd.
Ook kijken wij Paasfilmpjes, gebruiken wij praatplaten, zingen wij Paasliedjes, luisteren wij naar
Paasliedjes en ook onze opdrachten in de kring staan in het teken van Pasen.
De letter van de week is de letter f van feest. Spulletjes voor de lettermuur zijn van harte welkom. Het
cijfer van de week is de 3.
De komende week, is een kort weekje omdat wij op vrijdag vrij zijn in verband met Goede Vrijdag. En
op donderdag mogen de kinderen een hardgekookt ei meenemen voor het paaseierenfestival. Wij
gaan daar een spel mee doen, dus ieder kind heeft een ei nodig.
Alvast bedankt voor de enthousiaste aanmeldingen voor de Koningsspelen.
Fijn weekend en tot volgende week!
De kleuterjuffen
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Groep 3:
Afgelopen week waren we naar het museum geweest. Wat een leuk uitje zo met de groep. Hulpouders
nogmaals dank voor het rijden en begeleiden!
De tijd vliegt, nog maar twee weken en dan start de meivakantie alweer.
In de laatste twee weken staat er nog veel te gebeuren, waaronder volgende week het
paaseierenfestival waar wij het spel eitje-tik gaan spelen. Denkt u eraan om een hardgekookt ei
volgende week donderdag mee te geven? Woensdag zal er nog een reminder over gestuurd worden.
Ook hebben we op woensdag weer muziek van meester Wim. Volgende week vrijdag is het goede
vrijdag en zijn de kinderen vrij.
Volgende week maandag staat juf Carla voor de groep en heeft juf Danny een ambulante dag.
Fijn weekend!
Juf Danny en juf Hanna
Groep 4:
Wat een fijne week hebben we weer met elkaar de rug. Het was wel weer even hard werken tijdens de
rekentoets. De plus- en minsommen tot en met 100 gaan steeds een beetje makkelijker! Ook lukt het
digitaal klokkijken al steeds beter. Knap hoor! De leesteksten van Atlantis zijn super interessant. We
leren van alles over schutkleuren, fop-ogen, dieren die pootjes los kunnen laten, kleine larven die grote
kikkers opeten en nog veel meer. Met taal zijn we aan de slag gegaan met rijmwoorden. Wat is het
verschil tussen beginrijm en eindrijm en hoe herken je dat? Ook hebben we geleerd om de betekenis
van woorden te achterhalen door gebruik te maken van de context. Als je er dan niet uitkomt, kun je
het altijd nog aan iemand vragen 🙂🙂.
Volgende week woensdag komt meester Wim weer voor de muziekles. Op donderdag vieren wij het
Paaseierenfestival. Wilt u uw kind deze dag een hardgekookt eitje meegeven? Alvast bedankt! Vrijdag
15 april zijn de kinderen vrij in verband met Goede Vrijdag en maandag 18 april is het Tweede
Paasdag.
Deze week nog even "gewoon".
Fijn weekend allemaal!
Juf Aukje en juf Carla
De groepen 5:
Deze week hebben we hard gewerkt! We ronden volgende week het blok van rekenen af met een
bloktoets. Ook de tafels worden hier weer in getoetst.
Met spelling hebben we deze week alle categorieën geoefend die we hebben geleerd. Het toepassen
van de regels gaat steeds beter.
Volgende week donderdag is het Paaseierenfestival! We willen ieder kind vragen een gekookt ei mee
te nemen van huis. Hier gaan we een spelletje mee doen!
Vrijdag zijn de kinderen vrij in verband met Goede Vrijdag.
Goed weekend!
De leerkrachten van de groepen 5.
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Groep 6:
Afgelopen week zijn we gestart met een nieuw thema van taal: Spijsvertering. Het gaat onder andere
over de reis door je lichaam, van mond tot kont en we krijgen de groeten uit de wc. Hoe zeg je dat
eigenlijk als je naar de wc moet of bent geweest. "Ik heb me toch zitten schijten" of zeg je "Ik moet een
grote boodschap doen" of "ik moet drukken". Het hangt natuurlijk een beetje van de situatie af, waar
je bent. De eerste uitspraak gebruiken we niet in een restaurant bijvoorbeeld, daar zijn we wel achter.
Alle woorden van het thema vinden we best hilarisch, maar ze zijn ook eigenlijk weer heel gewoon!
Volgende week krijgen jullie de woordjes mee naar huis.
Naar aanleiding van de vergadering van de Kinderraad hebben we nagedacht over de invulling van het
schoolfeest.
Tijdens de rekenlessen leren we grafieken aflezen en schattend rekenen. We zijn met spelling
begonnen met een nieuw blok. We leren de Kilowoorden met -ieel en -iaal. De lessen van Atlantis gaan
over de drijvende wouden in de Sargassozee, grasvelden op de zeebodem en we komen veel te weten
over de paling.
Volgende week donderdag doen we een spel met gekookte eieren. Graag allemaal een gekookt ei
meenemen die dag.
Vandaag hebben jullie het kopieerblad van de spreekbeurt mee naar huis gekregen. Bewaar het goed.
De datum staat erop en informatie over de aanpak. Let goed op! Alleen belangrijke woorden in de
PowerPoint (als je die maakt). De overige informatie vertel je natuurlijk zelf. We starten na de
meivakantie met de spreekbeurten, dus voldoende tijd om voor te bereiden.
Huiswerk: dinsdag 12 april kopieerblad rekenen.
Donderdag 14 april een gekookt ei meenemen!
Prettig weekend!
Juf Dyonne en juf Douwina.
Groep 7:
We zijn weer begonnen met een nieuw taalhoofdstuk; we gaan het nu hebben over Nederland. We zijn
begonnen met het maken van een woordweb; waar denken wij (of toeristen) aan bij Nederland? Dit
hebben we via mentimeter gedaan. De klas was zo enthousiast over dit programma dat we nog veel
meer menti's gemaakt hebben; bijvoorbeeld bij werkwoordspelling. Bij Atlantis hebben we het gehad
over de zwarte dood én de blauwe dood, erg interessant!
Ook ontdekten wij een fout bij het jeugdjournaal, wij hebben natuurlijk meteen gemaild en kregen
heel snel reactie terug. Erg leuk en het foutje werd meteen hersteld door het jeugdjournaal. Dat
hebben wij dus goed gezien! De spreekbeurten zijn ook verdeeld.
Vandaag is de Open Bedrijvendag, u hoort vast via uw kind welke beroepen er allemaal gezien zijn.
Het was erg gezellig en interessant!
Volgende week ook weer een drukke week! We gaan oefenen voor de Cito Entreetoets, gaan
woensdag kijken naar het schoolvoetbal van groep 8 en dan is het donderdag tijd voor een feestje!!
Alle drie de juffen zijn tegelijk jarig en vieren dat donderdag 14 april. Die dag hoef je geen
tussendoortje mee te nemen, wel gewoon de lunch. We gaan er een heel gezellige dag van maken. 's
Middags doet de hele school eitje-tik, hierbij heeft iedereen een hardgekookt ei nodig. Vergeet die dus
niet mee te nemen!
Vrijdag is het dan tijd om te gaan genieten van het lange paasweekend! Na de Pasen starten we
meteen met de Cito Entreetoetsen, het zou heel fijn zijn als er in die ochtenden geen
tandarts/dokter/ortho-afspraken gemaakt worden.
Huiswerk:
Di: inleveren huiswerkblad
Fijn weekend! Groetjes van de juffen van groep 7!
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De groepen 8:
Vanochtend hebben we meegedaan aan de Open Bedrijven Dag van Kaag en Braasem. Iedere klas
werd in 2 groepen verdeeld. Samen met hun twee begeleiders gingen deze groepen op de fiets
langs 5 bedrijven hier in de regio. Van Apotheek Alkemade tot de politie en van Heembouw tot
Loonbedrijf Van der Poel in Oud Ade. We hebben veel gezien en geleerd en heel veel gefietst! Fijn
dat we ouders hadden die ons hierbij wilden begeleiden. Hartstikke bedankt daarvoor!
We zijn begonnen met het oefenen van de musical op het toneel. Voor sommigen nog best
spannend.
Waar moet je opletten? In ieder geval nooit met je rug naar het publiek staan en luid en duidelijk
spreken. Voorlopig mogen de leerlingen hun tekstboekje er nog bij houden, maar na de
meivakantie gaan we oefenen zonder tekstboekje!
Volgende week woensdag 13-04 doen beide groepen 8 mee aan het schoolvoetbaltoernooi bij
EMM. We verzamelen op het sportterrein. Ze krijgen tenues van school te leen, die worden een dag
van tevoren in de klas uitgedeeld. Graag na het voetbaltoernooi weer gewassen inleveren bij de
leerkracht. Het is handig als de leerlingen die dag een lunchpakket meenemen, een tussendoortje
en wat te drinken. En natuurlijk kleding om je die dag, tussen het voetballen door, warm te houden.
Komt u ons aanmoedigen?
Op donderdag 14-04 willen we toch ook nog even aandacht besteden aan Pasen. Zou u uw kind die
dag een hardgekookt ei mee willen geven?
Tot slot nog een oproep voor de Koningsspelen. We vieren de Koningsspelen dit jaar op school met
o.a. een spellencircuit. Onze groepen zijn aan de beurt van 10.30-11.45. We zoeken per groep 3
hulpouders die ons bij deze spellen willen helpen. Heeft u zin en tijd, geef u dan op bij de leerkracht.
Huiswerk:
Dinsdag 12-04: Aardrijkskunde hoofdstuk 4 leren, Industrie in Azië
Groeten en een fijn weekend van Wieske, Anika, Henriëtte en Joukje
De jarige(en):
8 april
9
10
12
12
13
14

Hajar Abdalli (2015)
Liz van der Meer (2017)
Robby Pronk (2016)
Emily Louise Eerhart (2014)
Kick Vesseur (2011)
Mohammed Abdellaoui (2015)
Anouk Straathof (2010)
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