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Andere schooltijden op de sportdag
boven en onderbouw (middag vrij!)

Agenda
30 en 31 mei vrij ivm Hemelvaart.
6 juni sportdag bovenbouw (aangepast rooster).
10 t/m 14 juni Pinkstervakantie.
20 juni sportdag onderbouw (aangepast rooster).
28 juni vrij ivm margedag.

Donderdag 6 juni heeft groep 5 t/m 8 sportdag, de
eind schooltijden worden dan gewijzigd.
Wij zullen tussen 14.00 en 14.30 richting school
lopen en daarna zijn de kinderen vrij!

Aanwezigheid
Directie
Ma

Di

Wo

Do

Donderdag 20 juni heeft groep 1 t/m 4 een
sportochtend. De kinderen moeten (gewoon) om
half 9 op school zijn. Vanuit school lopen we naar
de sporthal.
Jullie kunnen de kinderen om 11.45 uur weer
ophalen bij de sporthal. ’s Middags zijn de kinderen
vrij!

Vrij

Verjaardagen komende twee weken
Di 28 mei
Mika Ritsema - groep 8
Za 1 juni
Oscar Bloemhoff - groep 7
Tim Steenhuizen - groep 6
Zo 2 juni
Kian van Meerendonk - groep 4
Do 6 juni
Jara Hielema - groep 3
Vajen Kroeske - groep 1

Plusklas
De plusklas gaat dinsdag de hele ochtend weer naar
de Aletta Jacobs om een Biologieles te volgen. We
hebben er reuze zin in.

Schoolreisgeld, groep 5/6
Voor we het weten is het 27 juni en gaan we op
schoolreis! We hebben er veel zin in ☺
Denken jullie om het schoolreisgeld?
Een aantal leerlingen moeten nog betalen.
Het gaat om 33,00.
Willen jullie ervoor zorgen dat de bedragen op
rekeningnummer NL41 RABO 0366.9653.52 stort?
O.v.v. de naam en de groep van uw kind.
Groeten, de juffen
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Fietslessen groep 3 t/m 6!

Groep 1 en 2

Van fietsen word je slim!
Op de fiets naar school geeft je kind meer ervaring
en inzicht in het verkeer. Maar er zijn meer
voordelen. Door lekker te fietsen krijgt je kind meer
weerstand en is het minder vaak ziek, krijgt het een
betere conditie, komt lekker fris op school aan, is
beter geconcentreerd en slaapt ook nog eens beter.

Vorige week was de letter f de letter van de week.
Best een moeilijke letter, maar we hebben de letter
eerst geoefend in scheerschuim, dit vonden de
kinderen geweldig om te doen!

Nederland is een fietsend land. Of je nu op het
platteland bent of in hartje Amsterdam, er wordt
gefietst! Fietsen kun je doen om zeer
uiteenlopende redenen. Dit kan variëren van het
dagelijkse ritje naar je werk en weer terug, naar
school, gewoon voor je plezier, boodschappen doen
en noem maar op.
Maar … de fietser is ook kwetsbaar in het verkeer.
Wanneer je valt, heb je geen bescherming om je
heen. De Fietsschool wil daarom graag dat kinderen
al op jonge leeftijd leren fietsen, goede beheersing
van fietsvaardigheden leren en regelmatig
deelnemen aan het verkeer. Om deze onderdelen
extra te oefenen, geeft de Fietsschool fietslessen
aan de leerlingen op de basisschool. Ook uw kind
gaat binnenkort oefenen met fietsvaardigheden.

We hebben ook geoefend met cijferbeeld, groep 1
t/m 10 en groep 2 t/m 20, dit is ook een goede
oefening voor thuis.
Maandag hebben we de letter N geleerd. De
kinderen moeten bij plaatjes kunnen vertellen of het
met de letter N begint. Plaatjes aanwijzen die
beginnen met de letter N. En daarna hebben we in
tijdschriften gezocht naar de letter.
Met rekenen zijn we bezig geweest met één meer en
één minder. Welke getal staat er voor en komt er na
een getal. Ook een leuk spel om thuis te oefenen.
Donderdag zijn we gestart met Vaderdag, toen
mochten de papa’s even niet in de klas komen.
Volgende week gaan we hier mee verder.

Daarom vragen we u die dag het kind op de fiets
naar school te laten komen.
Groep 5 en 6: maandag 27 mei
Groep 3 en 4: dinsdag 28 mei
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Groep 2/3

Groep 5

Afgelopen week hebben we muziekles van meester
Sjors gehad. Dat was weer een groot feest! We
hebben muziek gemaakt met boomwackers en
gezongen.

Vorige week woensdag hebben we weer les van
meester Sjors gehad. Hij heeft altijd leuke
muzieklessen voor ons.
Maandag 27 mei hebben wij fietslessen, hier leren
wij hoe wij in een groep moeten fietsen en waar de
kinderen allemaal op moeten letten. Willen jullie
erom denken dat de kinderen hun fiets meenemen?
Op deze dag is juf Nanon ook voor het laatst en
hebben we een leuke muziekles en om 15.00 een
leuke presentatie! Komen jullie om 15.00 ook kijken
naar ons optreden?

We zijn iedere dag bezig met automatiseren, zodat
de sommen t/m 10 heel goed in ons hoofd zitten.
Ook zijn we begonnen met nieuwsbegrip, begrijpend
luisteren. Zo hebben we uitgebreid gesproken over
de songfestival en de formule 1. De kinderen hebben
zelf vragen bij de tekst bedacht. Dat ging erg goed!

Groep 4
Maandag beginnen we in groep 4 met de
boekbesprekingen. De meeste kinderen zijn al druk
bezig met de voorbereidingen. Super!
Wist u dat:
• Mohammad jarig is geweest
• We een taaltoets hebben gehad.
• We een toets van spelling hebben gehad.
• Quinten en Sharon vorige week
klassendienst waren.
• Kian en Dewi deze week klassendienst zijn.
• We op donderdag middag naar buiten gaan
en dan leuke spelletjes doen.
• We bijna iedere pauze spelpleincoaches op
het plein hebben die leuke spellen met ons
doen.
• Juf Nanon volgende week maandag voor
het laatst is.
• Ouders zijn van harte welkom zijn om om
15.00 uur te komen kijken.
• We de regel van MOLLEN hebben geleerd.
• We een bak met potloden hebben in de klas
en dat je daar 5 per keer van mag pakken.
• Dex al weer heel vaak op school is.
• We in de klas doe-boeken hebben.
• We aan het oefenen zijn voor de Cito
toetsen.
• We volgende week maar 3 dagen naar
school gaan ☺

Nadat we weer prachtige spreekbeurten hebben
gehad beginnen we vanaf nu ook weer met de Cito
toetsen naast onze andere toetsen.
Het worden dus nog drukke weken voor iedereen.
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moesten programmeren.
leerzame les.

Groep 6
Wat werden er maandag mooie boekendozen naar
binnen gebracht en wat hebben we een mooie
presentaties gezien. Groep 6 mag hier trots op zijn!
We laten ze nog een paar weken op school om te te
showen ☺

Weer zo’n leuke en

Vrijdag is juf Fanny weer geweest evoor de
sportlessen en hebben we les 2 van Vette lessen
gehad. We hebben ons dagboek besproken en
onderstreept wat nu het minst gezond is. Daarna
konden de kinderen hier vervangers voor bedenken
en een nieuw dagboek maken. Daarbij werd een
nieuw doel gesteld. (Bijvoorbeeld, ik vervang mijn
zoetbeleg door iets gezonders (kipfilet/kaas) In
plaats van sap/ranja of roosvicee ga ik thee en/of
water drinken.) Dit gaan ze dan één deze dagen ook
echt eten. We zijn benieuwd naar de ervaringen☺
Vrijdag 7 juni is les 3, tevens de afsluitende les.
Maandag 27 mei hebben wij fietslessen, hier leren
wij hoe wij in een groep moeten fietsen en waar we
allemaal op moeten letten. Willen jullie erom denken
dat de kinderen hun fiets meenemen?
Op deze dag is juf Nanon ook voor het laatst en
heben we om 13.00 een leuke muziekles en daarna
een presentatie! Komen jullie ook om 13.45?
Volgende week zijn we donderdag en vrijdag lekker
vrij! Daarna nog een week naar school en hebben we
een heerlijke week vakantie ☺
De komende weken gaan we nog wel hard werken,
we oefenen voor de cito, hebben rekenboekjes en
herhalen een heleboel woorden met spelling.
Hiervoor hebben we leuke opdrachten kaartjes!
Vraag de leerlingen maar!

Naast dat ze geleerd hebben om een samenvatting
te schrijven, zich te hebben verdiept in het boek
hebben ze ook moet presenteren!
Veel kinderen vinden het spannend maar hebben
het goed gedaan. De klas inkijken, voorlezen, alles
rustig laten zien, een bepaalde volgorde aanhouden.
Ook hier weer een erg groot compliment voor!
Afgelopen woensdag hebben kennisgemaakt met
Dash! Ontzettend leuk, ze hebben geleerd hoe ze
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Groep 7

Groep 8
EHBO examen

Woensdag hebben we muziekles gehad van meester
Sjors. We hadden een les met ritme, dit was erg leuk
en werd steeds moeilijker. We begonnen met
klappen, maar op den duur moesten we ook van
stoelen wisselen.

27 mei hebben we EHBO examen
We zijn bezig met de musical we doen het heel goed
steeds beter
We hebben Laatst de route 8 terug gehad, we zijn
trots op elkaar. Iedereen heeft de uitslag gekregen.
We zijn nu ook bezig met vaderdag, we gaan nog niet
zeggen wat maar het wordt super leuk. We zijn nu
ook bezig met het eindfeest, iedereen heeft er
ideeën in gedaan en het super super leuk
Door Lynn en Soraia

Vrijdag hebben we een leuke leerzame dag gehad.
Het begon met een Vet Gezond les. We hebben een
eetdagboek bij gehouden en weten wat de schijf van
5 inhoudt. Aan het eind van de ochtend hadden we
een Move Mates les. Juf Fanny heeft ons geleerd hoe
je een spel het beste uitlegt, de kinderen moet
aanspreken en een spel moeilijker en makkelijker
maken.

Let op:
Maandag start het EHBO examen om 8.30 uur en zal
de hele ochtend duren. Wanneer alle leerlingen het
examen hebben afgelegd, horen ze diezelfde
ochtend nog of ze geslaagd zijn en hun diploma
hebben behaald.
Wanneer het examen uitloopt kan het zijn dat de
kinderen iets later uit school komen!

In de middag deden 2 studentes van het VWO een
scheikundeles met ons. We hebben lavalamp
gemaakt met een bruistablet en met maizena een
proefje gedaan. Het was erg leuk.
3 juni hebben we een Brandaan toets thema 4.
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