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donderdag 28 maart
donderdag 28 maart
vrijdag 29 maart
maandag 1 april
dinsdag 2 april

belangrijke data voor de komende periode
paasviering
oud papier
Goede vrijdag (kinderen vrij)
2e paasdag (kinderen vrij)
verenigingsdag VPCBO kinderen vrij

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
team

Een paaslied
Van donker naar licht,
Van zwart naar heel veel kleuren.
Met Pasen kun je verdergaan,
Want Jezus is opgestaan,
De dood voorbij.
Het leven krijgt weer kleur
Voor jou en mij.
Geel van de zon,
De warmte die je nodig hebt,
Het licht voor jou en mij:
Het donker gaat voorbij.
Rood van de liefde,
Die mensen aan elkaar verbindt.
Die is oneindig groot
En sterker dan de dood.
Groen van de hoop:
De muren vallen steen voor steen.
We zien elkaar weer staan,
Een nieuwe tijd breekt aan.
Van donker naar licht,
Van zwart naar heel veel kleuren.
Met Pasen kun je verdergaan,
Want Jezus is opgestaan,
De dood voorbij.
Het leven krijgt weer kleur
Voor jou en mij.
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Nieuws uit het team
Open dag
We kunnen met veel plezier terugkijken op de open dag. Vooral ‟s avonds was het een drukte van
belang. De optredens van de leerlingen waren een groot succes. De kinderen zongen die avond
het Drentse volkslied uit volle borst. Deze week wordt de winnaar van de fotopuzzeltocht bekend
gemaakt. Ook kunnen de kinderen de foto van de open dag mee nemen naar huis.
Verenigingsdag
Op dinsdag 2 april organiseert de vereniging haar tweejaarlijks verenigingsdag. Dit keer is het
thema ICT. Het belooft een inspirerende dag te worden.
Koningsdag 26 april
Ook onze school doet mee aan de koningsspelen. Op deze dag starten we met een gezamenlijk
ontbijt, vervolgens gaan we volop bewegen. Het wordt vast een leuke dag.
Paasviering
Op donderdagmorgen 28 maart vierden we het paasfeest. Deze paasviering werd gehouden in
één van de klaslokalen. Alle kinderen en leerkrachten werkten mee aan deze viering. Vooraf
mochten de leerlingen paaseieren rondom het schoolgebouw gaan zoeken. De viering werd
afgesloten met een maaltijd. De activiteitencommissie verzorgde de paasmaaltijd.
Werken aan wat werkt
Ik ben een echte vriend, op mij kan je vertrouwen (ik ben jouw vriend, ben jij ook mijn
vriend?)
Vriendschap is heerlijk, vrienden zijn belangrijk in ieders leven. Wat
maakt je een goede vriend? We letten deze weken op kinderen die zich
naar elkaar toe aan afspraken houden, iets beloven en het ook doen,
die aandacht hebben voor hun vrienden. Als u het ook belangrijk vindt
dat uw kind zelf ook een goede vriend is, prijs het dan als u gedrag ziet
dat daar bij past. “Weet je, wat knap van je dat je je aan de afspraak
hield om te spelen met Bas. Ik hoorde dat je ook werd meegevraagd
om te gaan zwemmen met Jan. Maar afspraak is afspraak voor jou. Ik
ben trots op je!” of: “Lief van je dat je aan Anja vroeg hoe het bij de
tandarts is geweest. Ze kon fijn even van zich afkletsen nu!”
Nieuws uit de groepen
Kleuternieuws
Ons thema is deze week natuurlijk nog Pasen. De kleuters leren de ontwikkeling van ei naar
kuiken, wij rijmen, tegenstellingen, groot-klein, eerlijk delen.
Wij leren de liedjes voor de paasviering.
De kleuters krijgen vandaag een prentenboek over Ridder Riki mee naar
huis en een werkboekje.
U leest het boekje voor en gaat in het werkboekje met uw kind aan het
werk. Maak er een leuk werkboekje van. Ook mag u (samen met kind)
iets voor het werkboekje bedenken. Laat uw kind het boekje voorlezen
en schrijf dat op.
In de klas werken we ook over het thema ridders.
Het (werk)boekje moet uiterlijk dinsdag 9 april ingeleverd worden. Dan gaan de boekjes weer
naar een andere school?????????
Veel plezier met het voorlezen.
Prettige Paasdagen gewenst voor iedereen.
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Groep 3, 4 en 5
Wat hebben we leuke weken gehad met het werken over vroeger en nu. Nu het project afgelopen
is gaan we snel door met Pasen. We zijn natuurlijk een paar dagen vrij en daarom heb ik besloten
de kinderen van groep 4 en 5 geen woordjes mee te geven van dictee.
De kinderen van groep 3 leren steeds meer woordjes lezen maar ook worden de woordjes om te
schrijven ook steeds moeilijker. Met schrijven hebben we nu alle lusletters gehad wat betekent
dat we nu echt aan elkaar kunnen schrijven.
Met rekenen hebben we het over sprongen van 10
Groep 4 werkt met taal over verzamelnamen. Groente is
bijvoorbeeld een verzamelnaam.
Een aantal kinderen heeft het tafeldiploma al gehaald, geweldig!
Hopelijk halen we allemaal ons tafeldiploma en blijven we er mee
oefenen.
Groep 5 leert met taal dit hoofdstuk wanneer we een komma moeten gebruiken.
Ik wens iedereen fijne paasdagen toe!
Groep 6,7 en 8
Project „Vroeger‟
De afgelopen 2 weken hebben we gewerkt over „De school van
vroeger‟. We zijn er wel achter gekomen dat het onderwijs van
toen heel anders was dan het onderwijs nu. Vroeger schreven de
kinderen met een griffel en een lei. Later gingen ze over op
kroontjespennen. Dit hebben alle kinderen zelf een keer mogen
ervaren.
Ook de straffen op school waren vroeger anders. Als een kind
ondeugend was, gooide de meester de “pechvogel” naar hem/haar
toe. Het kind moest de vogel terugbrengen naar de meester en
kreeg dan straf. Een “dom” kind moest een „ezelsbord‟ om
zijn/haar nek hangen.
Ook is de oma van Tamara en Danielle bij ons in de klas geweest om te vertellen over hoe het vroeger hier op
school er aan toe ging. Dit was heel leuk en leerzaam.
Taal, spelling en rekenen
Met taal zijn we deze week begonnen aan een nieuw blok. Groep 6 werkt over vervoer. Ook gaan
ze dit blok leren om bijvoegelijke naamwoorden te gebruiken in een verhaal. Groep 7 heeft het dit
blok over reizen. Je kunt reizen voor je plezier, voor je studie/werk, cultuur/natuur, maar ook
voor je godsdienst. Ook leren ze onderscheid te maken tussen feiten en meningen en leren ze wat
een voorzetsel is. Groep 8 heeft als thema: Stad en land en werkt over bebouwing, water en
groen. Ook oefenen ze dit blok met zinnen ontleden, wat nog best lastig is en blijft.
Met spelling werkt groep 6 deze week en volgende week over woorden die eindigen op –teit
(categorie 27), groep 7 behandelt alle werkwoorden in de verleden tijd en tegenwoordige tijd
(W4) en groep 8 heeft het over woorden met ch (categorie 29) en woorden met th die klinkt als t
(categorie 31). Wilt u de woorden die hier bijhoren goed oefenen thuis?
Deze week hebben alle groepen de rekentoets van blok 8 gemaakt en zijn
we inmiddels gestart met blok 9. Groep 6 gaat dit blok flink aan de slag
met breuken en leren ze een eenvoudig plattegrond te bekijken/lezen.
Groep 7 oefent met het gelijknamig maken van breuken en het optellen
en aftrekken hiervan en groep 8 gaat werken over breuken, procenten en
kommagetallen.
Pasen
Donderdag gaan we samen het paasfeest vieren. We zijn druk aan het oefenen met de liederen en
hebben al paaswerkjes gemaakt, zodat de klas er weer gezellig uitziet. Denkt u er aan dat de
kinderen die dag om 13.00 uur vrij zijn?
We wensen iedereen fijne paasdagen toe!
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Open dag 19 maart

De leerlingen van de midden- en
bovenbouw zongen maar liefst 6 coupletten
van het Drentse volkslied

Met verwondering keken de leerlingen
naar het spinnenwiel van juf Aukje

Had je zin in bruine bonen met spek en
Stroop? De ouders van de
activiteitencommissie
deelden bordjes met dit gerecht uit.

Met Ellert op foto.

Er was veel bezoek op de opendag.

Aap, noot, mies, wim……
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