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Algemeen nieuws 
 

Vragenlijst 

Door Ruud Verschoor 

Onlangs heeft u een mail gekregen met het verzoek om een 
vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst gaat over hoe 
tevreden u bent over de school. 

U heeft nog tot woensdag 17 april de tijd om de lijst in te 
vullen, daarna is dit niet meer mogelijk. 

Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 

Locatienieuws 

Paaslunch 

Door Diana Verwest 

Volgende week staat de Cito eindtoets voor groep 8 ge-
pland. We hebben er daarom dit jaar voor gekozen een 

paaslunch te organiseren in plaats van een paasontbijt. Op 
donderdag 18 april lunchen de kinderen met elkaar in de 
groep. Geeft u die dag 1 pauzehap mee? We wensen groep 

8 heel veel succes met de Eindtoets. 
 

Sparen voor Jantje Beton 

Elke woensdag wordt in de groepen gespaard voor Jantje 

Beton. 
Hartelijk bedankt voor uw gift! 
 

Klassenberichten 
 

Groep 1/2 

Door Mahnaz Heygharnejadi 

 Voor Jantje Beton hebben we €2,42 opgehaald, Be-

dankt voor de bijdrage! 
 Deze week stond onze taal en rekenen van de kleuters 

stond in het teken van koningspelen. Daarom hebben 
we rondom het prentenboek 'Held op sokken'  verschil-

lende taal- en rekenactiviteiten gedaan. 
 De les Vreedzaam van deze week gaat over 'We helpen 

elkaar bij een ruzie'. Als we ruzie hebben dan lossen we 

dat samen op. Wij gebruiken de los-het-opkaart. We 
proberen het zelf op te lossen. Als dit niet lukt helpt 

een ander kind of de juf. 
 Op vrijdag 12 april deed onze school mee aan de 

Koningsspelen, die ter gelegenheid van de verjaardag 
van onze koning Willem-Alexander op 27 april, landelijk 

worden gehouden. Gelukkig waren er heel veel ouders 
en leraren die meehielpen en ook mede dankzij hen 
verliep het zo soepel. Bedankt daarvoor! 

 Wilt u het rapport van uw kind weer in de klas bij de juf 
inleveren? 

 

Groep 3/4 

Door Diana Verwest 

 Vandaag zijn de Koningsspelen. We hopen op een spor-
tieve, zonnige dag. 

 Ouders die aangegeven hebben te komen helpen, 
alvast bedankt! 

 Volgende week donderdag hebben i.p.v. een paas-

ontbijt een paaslunch. 
 Beide groepen krijgen voor in de meivakantie huiswerk 

mee. De kinderen moeten het maken en na de vakantie 

weer inleveren. 
 Op vrijdag 19 april zijn de kinderen vrij i.v.m. Goede 

vrijdag. Dan begint ook de meivakantie. 
 

Groep 5/6 

Door Leonard Boks 

 Op maandag 15 april heeft groep 6 de toets topografie 

Noord-Brabant. De leer en oefenbladen hiervoor  zijn 
reeds mee naar huis gegeven.  

 Op dinsdag 16 april krijgen de kinderen een crircus les 

verzorgd door leerlingen van het IJsselcollege. 
 De leerlingen hebben met een gemengd jongens en 

meisjes team deelgenomen aan het schoolvoetbal 
toernooi. Ze hebben heel sportief gespeeld en hard hun 

best gedaan. Ondanks dat ze in de laatste 2 wed-
strijden mooie doelpunten wisten te maken zat er geen 

overwinning in. 
Groep 5 
 Dagelijks oefenen met vlot automatiseren alle tafels 

t/m 10 . 
 Dagelijks minimaal 15 minuten lezen. 

 Oefenen klokkijken analoog en digitaal t/m 5 minuten 
nauwkeurig op www.klokrekenen.nl 

 Wekelijks 1 blad op E5 niveau oefenen op 
www.redactiesommen.nl 

Groep 6 
 Oefenen klokkijken analoog en digitaal t/m losse minu-

ten nauwkeurig op www.klokrekenen.nl 

 Dagelijks minimaal 15 minuten lezen. 
 Oefenen stappen Metriek Stelsel. 

 Wekelijks 1 blad op E6 niveau oefenen op 
www.redactiesommen.nl 

 

Groep 7/8 

Door Margo Leter 

 De Eindtoets voor groep 8 is van 16 t/m 18 april 2019. 
Wij zijn de afgelopen dagen aan het oefenen geweest. 

De leerlingen weten nu hoe de vraagstelling in elkaar 
ziet, hoe het boekje en vooral het antwoordblad 
eruitziet. Als het zover is, zal de spanning wat minder 

moeten zijn. 
 In verband met de toetsweek heeft groep 8 gedurende 

deze dagen geen huiswerk. 
 De wijkagent is langs geweest en heeft veel informatie 

over haar werk in de wijk verteld. Erg interessant! 
 Op vrijdag 19 april a.s. begint de paasvakantie. Alle-

maal fijne dagen toegewenst! 
Huiswerk groep 7: 
 Maandag, Tellers en Noemers bldz. 27. Dinsdag, 

Redactieblad 27 som 1 t/m 5 en donderdag som 6 t/m 
10.  Woensdag, Werkwoordpakket 12. Topografie over 

Oost-Europa vindt op maandag 15 april plaats. 
Huiswerk groep 8: 

 Maandag, Redactieblad 27 som 1 t/m 10. Topografie 
van China, Japan en Korea is al meegegeven. De 

datum waarop de toets plaatsvindt, wordt nader be-
kendgemaakt. 


