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belangrijke data voor de komende periode
donderdag 17 april
paasviering
groep 1 t/m 8
donderdag 17 april
uitgifte Info nummer 16
vrijdag 18 april
goede vrijdag
groep 1 t/m 8
maandag 21 april
pasen
groep 1 t/m 8
donderdag 24 april
oud papier
ma 28 april t/m di. 6 mei
meivakantie
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Klussendag
Op zaterdag 12 april staat een klussendag gepland. In overleg met de schoolkring hebben we
besloten om deze klussenmorgen te laten vervallen. Begin april loopt een student van het
praktijkonderwijs twee weken stage op onze school. Deze student zal in die periode de klussen
uitvoeren.
Koningsdag
Ook dit jaar doet onze school mee aan de Koningsdag. De groepen 1 t/m
4 vieren hun Koningsdag op onze school. De groepen 5 t/m 8 gaan na het
Koningsontbijt naar het sportveld in Schoonoord. Samen met de
leerlingen van de Royenschool en CBS De Slagkrooie gaan ze gezamenlijk
sporten. Enkele sportverenigingen hebben hun medewerking toegezegd.
Paasviering
Op donderdag 17 april gaan we het paasfeest vieren. Deze paasviering
wordt gehouden in één van de klaslokalen. Alle kinderen en leerkrachten
werken mee aan deze viering. Deze viering zal worden gehouden aan het
eind van de morgen. Vooraf mogen de leerlingen paaseieren rondom het schoolgebouw gaan
zoeken. Na de viering gaan de leerlingen in het lokaal van groep 1/2 genieten van een
paasmaaltijd. Om 13.00 uur zijn de leerlingen vrij. De activiteitencommissie verzorgt de
paasmaaltijd.
De activiteitenkalender
In de activiteitenkalender leest u bij het hoofdstuk vakantieregeling dat de meivakantie duurt tot
dinsdag 6 mei. De eerste schooldag is dus woensdag 7 mei. In de kalender zelf zijn die dagen niet
aangegeven als vrije dagen. Dit had wel zo genoteerd moeten worden.
De inloopmiddag
De inloopmiddag van 13 mei wordt om organisatorische redenen een week opgeschoven. De
inloopmiddag vindt nu plaats op dinsdag 20 mei.
De schoolreis
De schoolreis voor de groepen 3 t/m 5 was gepland op donderdag 22 mei. Het lukte niet om op
deze dag het vervoer te regelen. Op vrijdag 23 mei was er wel voldoende aanbod van ouders die
kunnen rijden. Om deze reden gaan de leerlingen van groep 3 t/m 5 op vrijdag 23 mei op
schoolreis.
Werken aan wat werkt
“Als ik boos wordt, kan ik weer rustig worden”
Deze weken ligt het accent op het beheersen van jezelf. Zo
moeilijk soms! We letten extra op kinderen die zich kunnen
inhouden bij akkefietjes, die boos worden en zichzelf weer
rustig kunnen maken. We zullen ook vragen, hoe ze zoiets
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moeilijks al kunnen! Thuis kunt u dat ook benoemen: “Ik zag dat je het niet leuk vond dat de
computertijd om was, maar toch ben je meteen gestopt en hebt je voetbal gepakt. Knap van je!”
“Toen wij ruzie hadden over je bedtijd, werd je snel weer rustig en konden we er over praten en
overleggen. Weet je wel, hoe goed dat is, dat je dat kan? Prima gedaan!”
Nieuws uit de groepen
Kleuternieuws
Wij zijn begonnen met het thema Lente. Als u bij ons in de klas kijkt ziet u dat het al heel gezellig
is. Pasen komt natuurlijk ook aan bod.
De kinderen leren de ontwikkeling van ei naar kip/haan. Ook wordt er veel aandacht besteed aan
fonemisch bewustzijn: rijmen, lettergrepen en als je een letter weglaat, welk woord blijft er over.
Ook ben ik begonnen met het invullen van de observatielijsten, als er bijzonderheden zijn neem ik
contact met u op, anders worden ze op de volgende ouderavond besproken.
Rekenen groep 3: de kinderen van groep 3 kunnen een splitsdiploma
verdienen, als ze alle splitsingen kennen t/m 10.
Voorbeeld: de splitsingen van 5 zijn: 5-0, 4-1, 3-2, 2-3, 4-1 en 0-5. Als ze
het zo kunnen opzeggen krijgen ze voor 5 een sticker. Hebben ze 10
stickers, dan krijgen ze hun diploma. Als ze allemaal hun diploma hebben,
gaan wij dat vieren.
Verder leren de kinderen de getallenlijn t/m 100, meten en ze maken
kennis met de verhoudingstabel: als in 1 wagon 2 kinderen kunnen,
hoeveel kinderen kunnen in 2 wagons, enz.
Rekenen groep 4: De kinderen hebben de tafel van 6 mee naar huis gekregen, die moeten ze
uiterlijk vrijdag 11 april opzeggen. Dit is de laatste tafel die ze moeten kennen, maar ik heb met
de kinderen afgesproken dat wij ook verder gaan met de tafels 7,8 en 9. Alle kinderen kunnen ook
een tafeldiploma halen voor de tafels 1 t/m 5 en 10. Volgende week gaat juf Elleke hier mee aan
de slag.Verder gaan wij meten: cm en meters, Klok kijken: hele en halve uren en kwart voor en
kwart over. Ook digitaal.
Groep 3,4 en 5
Vandaag (4 april) en maandag 7 april heb ik (juf Elleke) compensatieverlof. Ik ben niet op school,
juf Daphny staat elke maandag al voor de klas maar deze week dus ook een keer op vrijdag.
Groep 3 heeft deze week veel dingen afgemaakt die nog niet af waren. Met lezen hebben we veel
herhaald.
In groep 5 heeft nu iedereen het tafeldiploma gehaald, wat ben ik trots
op jullie. Om dit te vieren heb ik beloofd om te trakteren. De kinderen
kwamen met goede ideeën zoals: Appelscha en attractiepark
Slagharen. Helaas kan dit niet. Op donderdagmiddag 15 mei wordt dit
feest gevierd. Ik zal gaan trakteren en we gaan spelletjes doen.
Met spelling in groep 4 en 5 hebben we volgende week een herhalingsweek. De kinderen krijgen
dus geen nieuwe woordjes mee naar huis. Het is natuurlijk altijd goed om vorige categorieën te
herhalen.Op woensdag 2 april zijn groep 5 en 6 naar het Leesvirusfeest geweest. Ik wil alle
moeders nogmaals bedanken die mee zijn gegaan.
We hebben het ren-je-rot spel gedaan en waren hiervan bijna de winnaar. In de bibliotheek waren
er allerlei spelletjes die te maken hadden met de verschillende boeken en mochten de kinderen
stemmen op het meest besmettelijke leesvirusboek. Dit is ‘Spees de ruimtewees’ geworden. Dit
was de eerste keer dat we hieraan mee hebben gedaan, maar zeker voor herhaling vat
Groep 6/7/8
De lente is echt begonnen! Er zijn hele leuke lentewerkjes gemaakt om
de klas in de lentestemming te krijgen. Nu maar hopen dat ons
kikkerdril snel uitkomt
Op donderdag 10 april heeft groep 7 het schriftelijk verkeersexamen!
Het hele schooljaar zijn we al op school aan het oefenen met allerlei
opgaven. Gelukkig kunnen we nu ook thuis oefenen! Op de site
www.vvn.nl/examen kun je de speciale oefenexamens maken, zodat je goed voorbereid het echte
examen kunt maken.
Groep 6 heeft woensdag in Sleen de afsluiting gehad van het leesvirusproject. Na heel wat
leesuren kunnen we zeker met een positief gevoel terugkijken op alle leuke dingen die we tijdens
het project gedaan hebben. Het is leuk om van alle kinderen te horen hoe ver ze al zijn met hun
werkstuk! We zijn erg benieuwd naar de resultaten.
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