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belangrijke data voor de komende periode
dinsdag 19 t/m donderdag 21 april
cito eindtoets
dinsdag 19 t/m donderdag 21 april
entreetoets
vrijdag 22 april
Koningsspelen
maandag 25 en dinsdag 26 april
schoolkamp
Dinsdag 26 april
schoolreisje
woensdag 27 april
Koningsdag, kinderen vrij
donderdag 28 april t/m vrijdag 6 mei meivakantie
donderdag 28 april
oud papier

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

8
7
1
6
1
1
1

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

8
8
5
8
8

Nieuws uit het team
Voetbaltoernooi
Onder leiding van coach dhr. Kooiker heeft ons voetbalteam
een goed resultaat behaald. Ze zijn tweede in de poule
geworden. De jongens speelden goed samen en waren erg
sportief. Prima gedaan jongens!
Klussenmorgen
Vele ouders waren zaterdagmorgen aan de slag om het
schoolplein een opknapbeurt te geven. Ook werden op die
zaterdagmorgen de ramen gewassen. Het ziet er weer netjes
uit. We willen de papa’s
en mama’s bedanken.

Koningsspelen
U hebt een brief ontvangen over de Koningsspelen. We zijn nog steeds op zoek naar ouders die
op vrijdagmorgen een groepje willen begeleiden. Graag aanmelden bij de leerkrachten.
De bieb op school
Op dit moment zijn we bezig om een
schoolbibliotheek in te richten. De bibliotheek op
school is een landelijke aanpak voor het basis- en
voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en
scholen structureel samenwerken aan
taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid
van kinderen. Het maakt een groot verschil in het
leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek
toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op
taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en
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intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en tekst begrijpt, kan kennis verwerven en zich
ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om
hen heen gebeurt. Zo kunnen kinderen beter meekomen in de (digitale) samenleving en daar
heeft iedereen belang bij.
Nieuws uit de schoolkring
U ontvangt vandaag een brief van de schoolkring. In deze brief willen we u op de hoogte brengen
van de ontwikkelingen binnen de schoolkring.
Nieuws uit de groepen
Groep 1,3 en 4
Donderdag 21 april gaan wij ’s morgens naar de
van Royenschool voor een voorstelling van
Woeste Willem.
Vrijdag 22 april vieren wij Koningsspelen samen
met de Slagkrooie.
Groep 1 is druk aan het werk voor moederdag.
Ze vinden het heel spannend en leuk om
moeder te verwennen. Taal: extra aandacht
voor woord en letter: hoeveel letters in een
woord.
De letter m wordt geleerd.
Rekenen: extra aandacht voor meten met materialen.
Groep 3:
Taal: Wij zijn begonnen met de categoriekaart:
Cat. 1: je schrijft het woord zoals je het hoort.
Cat. 4: Bankletterwoord: De n en k zitten op de bank te
kussen, daar komt niemand tussen.
Cat. 5: Chinese letter5, net als ping-pong.
Cat. 7: Langermaakwoord: maak het woord langer, dan
hoor je of je een d of t schrijft.
Dit is ook van toepassing bij de b en p woorden.
Rekenen: optellen en aftrekken t/m 10 automatiseren.
Geld: gepast betalen tot 1 euro en wat kun je kopen
voor 10 euro.
Groep 4: Rekenen: de tafels worden veel herhaald, jaaren maandkalender en tijd: hele en halve uren (digitaal
en analoog) en kwartier (analoog).
Taal: Komende week veel herhaling.

Rijden voor de gym naar de sporthal

Datum
18 april
25 april
2 mei
9 mei
16 mei
23 mei
30 mei
6 juni
13 juni
20 juni
27 juni
4 juli
11 juli

Naam
Fam Wilms
Buiten gym i.v.m. kamp
Vakantie
Fam. Platenkamp
Pinksteren
Fam. Vedelaar
Fam. Thiele
Fam. Platenkamp
Fam Wilms
Fam ???????
Fam. Vedelaar
Fam. Thiele
Fam. Platenkamp

Groep 5 en 6
Op 5 april zijn we naar de bibliotheek in Schoonoord geweest om de schrijfster Janneke Schotveld
te ontmoeten. Ze vertelde wat het proces is van het begin tot het eind van een boek; een idee
totdat het boek in de winkel ligt. Janneke Schotveld was verbaasd hoeveel boeken wij gelezen
hebben van haar! Ook hebben we allemaal een stickervel en een boekenleggen (met
handtekening) gekregen en als school kregen we het boek ‘Botje’. Ze vertelde ook dat het
wetenschappelijk bewezen is dat je door elke dag 15 minuten te lezen slimmer wordt. Wij zijn op
school alvast begonnen, doen jullie thuis mee?
Op 11 april zijn we op excursie geweest naar het bos. We werden rondgeleid door archeoloog Fred
van der Beemt. We hebben een bezoek gebracht aan de Papeloze Kerk, grafheuvels en een Celtic
Field. Het was een leerzame ochtend. Vorige week vrijdag hebben we een begin gemaakt aan het
bomenproject, aankomende vrijdag gaan we hiermee verder. Dit doen we samen met groep 7/8.
In deze nieuwsbrief wil ik iedereen alvast bedanken voor het leuke schooljaar. Ik zal dit schooljaar
nog wel langkomen maar ik zal geen les meer geven. In de loop van volgend schooljaar pak ik de
lesgevende taken weer op. Nogmaals bedankt en tot ziens!
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Groep 7 en 8
Afgelopen vrijdag zijn we bezig geweest met het
bomenproject. Aan de hand van een PowerPoint
hebben we geleerd hoe bomen groeien, welke
vruchten er aan bomen groeien, of ze stekels
hebben, hoe ze eruit zien etc. Vervolgens zijn
we naar buiten geweest om bomen te bekijken.
We hebben gekeken naar de bladeren, naar
beestjes die bij de boom leven, naar de takken.
Morgen gaan we hier mee verder.
De kinderen van groep 7 zijn vorige week
allemaal geslaagd voor hun theorie-examen van
verkeer, hoera! Vanmorgen zijn we op de fiets
naar Sleen geweest om het praktischverkeersexamen af te leggen. We hopen dat
ook hiervoor alle kinderen geslaagd zijn.
Volgende week is het dan zover: de Eindcitotoets van groep 8! De Cito wordt op dinsdag,
woensdag en donderdagochtend afgenomen. Ze hebben afgelopen weken al flink geoefend en
vorige week hebben ze de generale repetitie gehad door het maken van de toets van vorig jaar,
dus ze zijn er helemaal klaar voor. We
wensen ze allemaal heel veel succes!
Ook groep 7 gaat in die week een toets
maken, nl de Entreetoets. Hierover hebben
de ouders van de kinderen van groep 7 al
informatie gekregen. We hopen dat we deze
toets kunnen afronden voor de meivakantie
en anders gaan we na de meivakantie
verder. Ook deze kinderen veel succes
toegewenst.
Op 25 en 26 april gaan de kinderen van
groep 6,7 en 8 op schoolkamp. Hierover
hebben de betreffende ouders inmiddels een
brief ontvangen. Mochten er nog bijzonderheden zijn, dan hoor ik dat graag. We hopen op mooi
weer en een gezellig kamp!

Het is al weer een tijdje geleden dat Zuzanna meedeed aan de voorleeswedstrijd in Coevorden.
Zittend op een voorname stoel las ze een stukje voor uit haar lievelingsboek.
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