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woensdag 14 mei
do 15 mei en vr 16 mei
dinsdag 20 mei
woensdag 21 mei
vrijdag 23 mei
donderdag 22 mei
vrijdag 23 mei
vrijdag 23 mei
donderdag 29 mei

belangrijke data voor de komende periode
Voostelling “vast” door DIT
groep 6, 7 en 8
kamp
groep 6, 7 en 8
inloopmiddag
ouders/verzorgers
Samsam dag
groep 1 en 2
schoolreis
groep 3, 4 en 5
oud papier
Schoolreis
groep 1 en 2
uitgifte info nummer 18
Hemelvaartsdag (vrij)
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Vervolg ouderavond
We willen graag het pedagogisch klimaat in de groepen verbeteren. Op maandag 14 april hebben
we een gesprek gehad met een medewerker van het zorgteam. We hebben afgesproken dat we
tot de zomervakantie intensief bezig gaan met het pedagogisch klimaat in de groepen. Dorothe
Bussher zal ons hierin begeleiden.
Deze week hebben we een start gemaakt. Elke morgen besteden we aandacht aan dit onderwerp.
De komende weken gaan we dus flink oefenen. We benoemen en oefenen gewenst gedrag in
concrete situaties. We kiezen voor kleine momenten die succes opleveren. De leerlingen kunnen u
hier vast meer over vertellen.
Kamp
Op donderdag en vrijdag gaan de leerlingen van de
bovenbouw op kamp. De leerlingen hebben deze week een
brief en een kampboekje ontvangen. Donderdagmorgen
stappen de leerlingen op de fiets. De voorbereidingsgroep
heeft een prachtig programma gemaakt. De leerlingen
ontmoeten deze dagen ook een oude bekende. Juf Aukje
zal mee gaan als begeleider.
Koningsspelen
De leerlingen hebben genoten van de Koningsspelen. De oudere leerlingen vonden het leuk dat ze
konden kiezen voor bepaalde sporten.
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
“Ik kan complimenten geven”
We hopen natuurlijk dat u uw kinderen overlaadt met complimenten,
iedere keer als er een aanleiding voor is! Maar als kinderen elkaar
complimenten geven, komen ze vaak nog directer aan. “Wat leuk, ik
hoorde je tegen Sonja zeggen dat ze zo mooi kan tekenen. Daar werd
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ze wel blij van zag ik.” Of “Fijn dat je tegen Mark zei, dat hij zo mooi op zijn gitaar gespeeld had.
Daar werd hij vrolijk van!”
Groep 3,4 en 5
Lezen in de klas
Er wordt al veel gelezen in de
klas maar dit willen we nog extra
stimuleren. Naast het duolezen
dat we dagelijks doen, willen we
het individuele lezen in de klas
nog leuker maken. Om de twee
weken halen we nieuwe boeken
uit de bibliotheek. De kinderen
hebben zelf aangegeven welke
boeken ze graag willen lezen. Dit
varieert van grappige,
spannende, dieren- tot
stripboeken. Tijdens het fruit
eten wordt er voorgelezen uit het
boek drakeneiland, een spannend boek over ‘stoute’ kinderen op een verder onbewoond eiland.
Vanaf volgende week gaan we beginnen met boekbesprekingen. Kinderen mogen hun
lievelingsboek meenemen naar school en daar iets over vertellen en een stukje voorlezen aan de
klas. Een briefje met wat meer informatie wordt binnenkort meegegeven naar huis.
Gym
Op maandag en dinsdag gymmen we met de kinderen van groep 3 t/m 8 in de sporthal in
Schoonoord. Na de meivakantie gymmen we 1 dag in de sporthal en 1 dag op het schoolplein. De
laatste tijd zijn we bezig geweest met acrogym. De kinderen proberen samen een figuur te
vormen dat op het voorbeeldpapier staat. Dit vergt veel balans, kracht en geduld, maar de
resultaten waren super! Hoge torens van kinderen, zwevende kinderen en meerdere kinderen in
de handstand. Erg leuk om te zien wat de kinderen kunnen zonder begeleiding van de juffen.
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