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Nieuwsbrief 30
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Algemene informatie:
Vandalismeschade.
Vorige week heb ik u geïnformeerd m.b.t. de ingegooide ruiten van ons gebouw. Ik ben heel verheugd
met het feit dat ‘onze’ glaszetter zo snel actie heeft ondernomen en we nu weer gewoon naar binnen
en buiten kunnen kijken!
Verder heb ik melding bij de gemeente gedaan m.b.t. de bouwvallige staat van de stenen muur van
de voormalige fietsen berging van de Wegwijzer. De gemeente ziet op dit moment geen reden de
muur af te breken (Ook al brokkelen er stukken af en steken er metalen strippen uit). Een nadrukkelijk
verzoek aan u om uw kinderen erop te wijzen niet op de muur te klimmen, er geen stukken af te
breken en aldaar niet in de bomen te klimmen.
Tijdens onze pauzes mag dan ook alleen de groep die aan de beurt is daar voetballen en alle andere
kinderen moeten wegblijven bij de muur, de bomen en de opslagcontainers. Houden zij zich daar niet
aan dan voel ik mij genoodzaakt het plein ‘in te perken’ tot aan de aanbouw van de Klimboom….
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters
Weekagenda:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

16-05
17-05
18-05
19-05
20-05

*
*
*
Teamvergadering na schooltijd.
Praktisch verkeersexamen groep 7.
Verzending nieuwsbrief 31.

Groepsinformatie:
De kleutergroepen:
Na de vakantie zijn wij lekker begonnen met het thema "Ridders en prinsessen".
Dit doen wij naar aanleiding van het boek "Ridder zonder billen". Het boek gaat over een ridder die
graag een prins wil worden, maar geen billen heeft. Hij gaat naar de billenwinkel in het billenbos en
zoekt daar een mooi paar harige billen uit. Hierdoor kan hij toch in contact komen met een mooie
prinses waarmee hij een stukje gaat varen en haar hart weet te veroveren. Uiteindelijk leven ze lang
en gelukkig.
Het boek is ook terug te vinden op https://www.youtube.com/watch?v=JaQq5rHq-A4. Misschien leuk
om even samen met uw zoon of dochter te bekijken?
Wij vinden het fijn als kinderen spulletjes van het thema meenemen zodat wij een mooie thematafel
kunnen maken.
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De letter van de week is de letter r van ridder en het cijfer van de week is de 4. Wij zijn hier leuke
opdrachten mee aan het maken.
Op woensdag 18 mei vieren alle kleuterjuffen hun verjaardag. Deze dag hebben de kinderen geen 10uurtje nodig maar mogen ze wel een feestelijke lunch meenemen naar school. Ook mogen zij deze dag
verkleed komen en hun eigen speelgoed meenemen. Wij gaan er een gezellige dag van maken.
Fijn weekend allemaal en tot maandag.
Groetjes,
De kleuterjuffen
Groep 3:
Na een heerlijk vakantie zijn we begonnen aan de eindsprint in groep 3! We gaan lekker aan de slag
met de laatste blokken van lezen, schrijven en rekenen maar er is ook veel tijd ingeland voor andere
dingen. Zo hebben we allemaal weer een nieuw plekje gekregen in de groep en hadden we afgelopen
donderdag een echte dansles. Komende weken staan er nogal wat activiteiten op het programma dus
houdt u vooral Parro en de nieuwsbrief goed in de gaten. Na het lange hemelvaartweekend (inclusief
studiedag op maandag) vieren dinsdag 31 mei alle drie de juffen hun verjaardag en hebben we de hele
dag feest in de groep! De kinderen hoeven geen 10 uurtje mee te nemen maar wel een eigen lunch.
Daarna lekker uitrusten want dan gaan de groepen 8 op kamp en zijn de onderbouwgroepen vrij op
woensdag, donderdag en vrijdag. Ook wij kunnen eindelijk weer op schoolreis en de reis gaat deze
keer naar diergaarde Blijdorp, verder informatie volgt nog.
Heel fijn weekend,
Juf Hanna en juf Danny
Groep 4:
Na een heerlijke meivakantie zijn we weer lekker gestart. De laatste periode van het schooljaar is nu
toch echt ingegaan. Jeetje, de tijd vliegt! We hebben een kort verhaaltje geschreven over onze
meivakantie, waarbij we goed gelet hebben op het schrijven, de spelling, hoofdletters en punten. In de
klas hebben we alvast gesproken over het aanstaande schoolreisje van woensdag 15 juni. Het duurt
nog wel even, maar we gaan naar Blijdorp. Joepie! Donderdag zijn we met z n allen naar de Klimboom
gelopen en hebben daar van juf Kim een leuke les in bewegen en muziek gekregen. Volgende week
donderdag gaan we hier nog een les mee door. Het thema voor taal is 'Kleding'. De woordjes zijn
afgelopen woensdag mee naar gegeven. Dit is alweer het laatste thema. Nog even knallen dus! Met
rekenen hebben wij een tempotoets van de tafels 1t/m 5 en gedaan. De tafels zitten er bij veel
kinderen best aardig in. Het tempo is vaak nog wel een aandachtspunt.
Fijn weekend allemaal! Juf Aukje en juf Carla
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De groepen 5:
Deze week zijn we gestart met het laatste thema van Atlantis: sterke verhalen. We hebben het gehad
over ons alfabet en over de manier waarop kinderen in China leren lezen. Zij moeten heel veel
"karakters" uit hun hoofd leren!
Met Taal herhalen wij deze week al woorden van het thema draaien. Volgende week maandag is de
toets. De kinderen hebben de woordjes mee naar huis gekregen.
Met rekenen hebben wij het gehad over getallen boven de 1000. Een getal kun je op verschillende
manieren uitspreken. Hier hebben we mee geoefend.
Bij spelling leren wij het cola woord. De regel is: je hoort een k maar je schrijft een c, zoals bij cola,
computer, etc.
Volgende week gaan we starten met de Boekenbeurten. De eerste boekenbeurten zijn op vrijdag 20
mei. De kinderen hebben vandaag een informatiebrief gekregen waarin staat wat de bedoeling is.
Woensdag 25 mei vieren de juffen van de groepen 5 hun verjaardag! Daar gaan we natuurlijk een leuk
feestje van maken!
Vanaf vandaag hebben we een kasje in de klas. We kunnen nu volgen hoe een rupsje zich ontwikkelt
tot een prachtige vlinder! We volgen het op de voet!
In groep 5A was Mirke weer onze gast. Het was gezellig dat ze er was en dat ze lekker mee heeft
gedaan met de les Bewegen op Muziek! Volgende week donderdag hebben we nog een les!
Goed Weekend,
De leerkrachten van groep 5.
Groep 6:
Na een lekkere vakantie was het weer even inkomen voor een aantal kinderen. Eenmaal op stoom
hebben we weer hard gewerkt. We zijn aan een nieuw blok van rekenen begonnen en hebben al
geoefend met getallen t/m 100.000, breuken en aantallen, introductie cm³ en introductie van het
uitrekenen van een gemiddelde. Ook hier merkten we dat die tafels toch elke keer weer terugkomen.
In de klas oefenen we zeker, maar het is wel belangrijk dat de kinderen dit ook thuis onderhouden. Het
liefst elke dag 5-10 minuten!
Met taal hebben we recepten geschreven, geoefend met taal verkennen en de woordenschat van het
thema 'Spijsvertering'. De woordenschat is ook mee naar huis gegaan als huiswerk, want volgende
week dinsdag hebben we de toets.
Tijdens de spellingslessen herhaalden we wanneer je een komma schrijft en werkwoordspelling in de
tegenwoordige tijd. Wanneer krijg je de stam en wanneer stam+t?
Donderdag mochten we bewegen op muziek. We hebben lekker gedanst en zullen dit volgende week
donderdag nog een keer doen. Deze week zijn ook de eerste spreekbeurten geweest. Wat een
enthousiasme over hun eigen onderwerp en goed gepresenteerd.
Fijn dat juf Marian en juf Danny deze week konden invallen. Het was gezellig!
Huiswerk:
- dinsdag toets taalthema 'Spijsvertering'
- donderdag bewegen op muziek
- spreekbeurten: Ismail, Baraa, Manou, Poppy, Maartje
Fijn weekend, groetjes de juffen van groep 6!
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Groep 7:
Na een heerlijke vakantie zijn we begonnen aan de laatste 9 weken van groep 7. De tijd vliegt en wat
staat er nog veel op het programma. Heel veel leuke dingen, vrije dagen en natuurlijk ook nog heel
veel lessen en toetsen. Maar jullie kunnen dat!
Tijdens taal hebben we het deze week gehad over woorden uit het Nederlands in andere talen en we
hebben Delfts blauwe bordjes gemaakt. Ook staat de grote versie van het boek Nederland van
Charlotte Dematons in de klas om goed te bekijken. En afgelopen donderdag hebben wij geleerd hoe
kaas gemaakt wordt. Dat past natuurlijk ook allemaal bij ons taalthema. Volgende week komen de
kazen naar school en moeten we ze verder verzorgen om ze uiteindelijk samen te kunnen proeven
natuurlijk!
De eerste spreekbeurten zijn geweest en dat ging erg goed. Wat een leuke onderwerpen hebben jullie
al bedacht!
Volgende week gaan we verder met ons taalthema, het voorbereiden op het praktisch
verkeersexamen en hebben we weer leuke spreekbeurten op het programma staan!
Huiswerk;
Di; inleveren huiswerkblad
Spreekbeurten: Faya, Sounna, Ziyaad, Taha
Verkeersexamen: controleer je fiets en fiets de route.
Fijn weekend! Groetjes van juf Marian, juf Dyonne en juf Mieke

De groepen 8:
We zijn weer druk aan het oefenen voor de musical. Goed om te zien dat veel kinderen de tekst al
kennen, super! Volgende week iedereen zonder boekje op het podium. Volgende week gaan we aan de
slag met het decor en de dansjes. We bespreken ook wie wat mee kan nemen qua attributen.
Donderdag hebben we het uitgebreid over kamp gehad en is de kampbrief met allerlei info mee naar
huis gegaan. Mocht u hier nog vragen hebben, weet u ons te vinden. Ook hebben we deze week
dansles gehad. Dit was erg leuk! Volgende week donderdag nog een dansles.
In groep 8A was vandaag de juffenverjaardag. Het was een gezellige dag!
Volgende week vrijdag krijgen de beide groepen bezoek van bureau Halt. Altijd interessant.
Huiswerk: dinsdag toets geschiedenis hoofdstuk 4, donderdag Engels woordjes hoofdstuk 12.
Fijn weekend!
Leerkrachten groep 8.
De jarige(en):
16 mei
16
18
20

Dion de Koning (2015)
Poppy Loos (2012)
Fiene Felix (2013)
Alhena Abdellaoui (2013)

Nieuwsbrief 2021- 2022

3
6
5A
5B

