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belangrijke data voor de komende periode
zaterdag 9 april
klussenochtend
dinsdag 19 t/m donderdag 21 april
cito-eindtoets
vrijdag 22 april
Koningsspelen
maandag 25 t/m dinsdag 26 april
schoolkamp
woensdag 27 april
Koningsdag
donderdag 28 april
oud papier
donderdag 28 april t/m vrijdag 6 mei meivakantie

ouders/verzorgers
groep 8
groep 1 t/m 8
groep 6 t/m 8
groep 1 t/m 8 vrij
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Van elkaar leren (audit)
Maandag 25 april bezoeken twee collega’s van CBS ’t Kompas te Raderijk onze school. Zij gaan in
gesprek met ons over de schoolontwikkelingen van de afgelopen jaren. De gehele morgen kijken
ze met ons mee en bevragen ze op dit onderwerp. Door met elkaar van gedachten te wisselen
komen we misschien weer tot nieuwe inzichten die de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren. ’s
Middags leggen we een tegenbezoek af.
Voetbaltoernooi
Op woensdag 6 april doen we mee aan het jaarlijkse
voetbaltoernooi. De jongens voetballen in Dalerveen. Om twee uur
spelen ze hun eerste wedstrijd tegen de Piramide.
Klussenmorgen
Zaterdag 9 april is het weer zover. ’s Morgens gaan we weer flink
aan de slag. Op de laatste bladzijde ziet u wanneer u aan de beurt
bent.
Koningsspelen
Op vrijdag 22 april worden de Koningsspelen gehouden. De groepen 5 t/m 8 gaan deze dag
sporten op de sportterreinen van Schoonoord. U ontvangt binnenkort een brief over deze dag.
We zijn op zoek naar ouders die een groepje willen begeleiden. U kunt zich bij de leerkracht
opgeven.
Spelen op het grasveld
Vorige week is er een boom gekapt. De takken en boomstammen zijn prachtige speelattributen.
Er worden nu springparcoursen uitgezet waar de “paarden” in de pauze flink aan het springen
zijn.
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Nieuws uit de groepen
Groep 1, 3 en 4
Woensdag 21 april gaan wij naar een voorstelling “Woeste Willem”. De voorstelling is in de van
Royenschool. Wij hopen om 12.00 uur weer terug te zijn.
Vrijdag 22 april zijn de koningspelen, de groepen 1 t/m 4 gaan weer samen met de Slagkrooie
dit feest vieren. Nadere informatie volgt.
Wij hebben voor deze morgen hulp nodig om een groepje kinderen te begeleiden.
Graag opgeven bij juf Jeannet.
Maandag 25 en dinsdag 26 april ga ik mee op kamp met de bovenbouw.
Maandag krijgen de kinderen les van juf Elleke en dinsdag gaan ze op schoolreis met juf Marjan.
Groep 1: Het thema is lentebloemen en groentetuin. Wij
volgen de ontwikkeling van bol tot bloem en wij gaan groente
zaaien.
Groep 3: wij zijn bezig blok 3 rekenen af te sluiten en eind
deze week de toets.
Met VLL zijn wij in kern 9, die wij volgende week afronden.
Groep 4:
Wij zijn met rekenen begonnen met de laatste blokken van dit
schooljaar. Vrijdag 8 april moeten de kinderen de tafel van 6
opzeggen.
Met taal zijn wij deze week begonnen met nieuw blok, het gaat
over verkeer, door de lucht, over het land en over het water.

Groep 5/6
Het leesvirusfeest was erg leuk. We mochten stemmen op het meest besmette boek en er waren
allerlei spelletjes die we hebben gespeeld. We hebben niet gewonnen maar zijn wel eerste
geworden van alle VPCBO scholen! Een applaus voor de kinderen van groep 5/6!
De kinderen van groep 5/6 gaan maandag 11 april op excursie bij Rijmaaran. De
excursie begint om 09.00, dus graag om 08.30 op school. Juf Hieke begeleidt de
kinderen deze ochtend.
Dinsdag was meester Jordy in de klas, dat was leuk en zo kunnen we allemaal wennen. Na de
meivakantie zal hij elke dag op school zijn omdat hij mij (juf Elleke) gaat vervangen.
Donderdagmiddag 21 april wil ik daarom een klein ‘afscheidsfeestje’ vieren omdat de dagen er na
niet alle kinderen op school zijn
Groep 7 en 8
Na een paar gezellige paasdagen, zijn we dinsdag weer vol goede moed gestart.
Veel kinderen zijn de afgelopen weken op school druk bezig geweest om een PowerPoint te maken
van hun spreekbeurt. Fijn dat zoveel kinderen daar op school de tijd voor nemen. Zo kunnen ze
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eventueel nog om hulp vragen en ze komen door elkaar ook weer op leuke, nieuwe ideeën.
Volgende week beginnen we met de presentaties.
De kinderen van groep 7 hebben volgende week donderdag 7 april het theoretisch
verkeersexamen. Dit wordt afgenomen in de klas en de kinderen krijgen diezelfde dag te horen of
ze geslaagd zijn. Een week later, 14 april, vindt het praktisch verkeersexamen in Sleen plaats. De
fietsroute hebben de kinderen inmiddels ontvangen. Zorgt u ervoor dat de fiets van uw kind in
orde is?!
We hebben nog een ouder nodig die samen met ons mee wil fietsen die ochtend. U kunt
zich hiervoor opgeven bij juf Hieke. Alvast bedankt!
taal
Deze week zijn we begonnen met een nieuw blok van taal. Groep 7 heeft het over reizen: reizen
voor je plezier; reizen voor je godsdienst; cultuur/natuur reizen en studie/werk reizen. Ook leren
ze dit blok wat een voorzetsel is en oefenen ze met het onderwerp en werkwoordelijk gezegde.
Groep 8 werkt dit blok over ruimtelijke ordening. We hebben het gehad over bebouwing, water en
groen. Ook leren ze ‘zo’n’ en ‘zulke’ te gebruiken in een zin en oefenen ze met het ontleden van
zinnen.
rekenen
Ook voor rekenen is deze week een nieuw blok gestart voor groep 7. Ze oefenen dit blok met
grote getallen en leren dat op verschillende manieren op te schrijven bijv: 4700000 en 4,7
miljoen. Ook oefenen ze dit blok weer de x-sommen onder elkaar op de versnelde manier en
maken ze kennis met het begrip ‘inhoud’. Groep 8 werkt dit thema over ‘meten’. Ze rekenen
tijden uit; ze berekenen de schaal; maken opdrachten aan de hand van een kalender en ze
oefenen met de inhoud van flessen.
De prijswinnaars van de open dag.
Menno Moes hing langer dan een minuut aan de
spijkerbroek. Hij was winnaar van het spijkerbroekhangen. Ditte Thiele
was de winnares geworden van de puzzeltocht. Beiden gefeliciteerd!

1e klussenzaterdag
7 november 2015
Contactpersoon: Rogier Vedelaar
 223606/06-2207 3089

2e klussenzaterdag
9 april 2016
Contactpersoon: Eelco
Nijboer
 372755
Ouders van :
Ouders van:
Esmee en Lars Enting
Jonas en Audrey Langelaar
Quinten, Keayden, Noa-Aimee en Marieke, Mariska en
Linden Kooiker
Marcel Eising
Jonnick en Jolien Meijer
Silvijn en Ditte Thiele
Martijn Tancius
Ryan Kootstra
Rosalie Zwiers
Rick en Sander Bos
Sippora en Kenan Vos
Pim van der Meulen

3e klussenzaterdag
4 juni 2016
Contactpersoon: Miriam
Langelaar
 221281
Ouders van :
Bram Nijboer
Marieke en Wiljanne
Kloosterman
Babette en Feline Zwiers
Jarno Wilms
Marit en Féline Vedelaar
Dani Platenkamp
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