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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 
 

Woensdag: gruitdag! 

Door Linda Haagsma 

Volgende week krijgen we voor de laatste keer schoolfruit 

van het EU-project. Na de meivakantie willen we dit weer 
voortzetten met onze schoolfruit/groente-dag op woensdag. 
Geeft u uw kind dan ook een gezonde pauzehap mee? 

Vaker mag natuurlijk ook. 
 

Sparen voor Jantje Beton 

Elke woensdag wordt in de groepen gespaard voor Jantje 

Beton. 
Deze week werd er € 10,67 opgehaald. Hartelijk bedankt 
voor uw gift! 

 

Klassenberichten 
 

Groep 1/2A 

Door Deveney Hoogendam 

 Donderdag 18 april (de dag voor de vakantie) is het 
paasontbijt. De kinderen ontbijten dan in de klas.   

 De letter van de week was de letter L van lente of 
lepel. Wij hebben geoefend om deze zelf al te schrijven. 

 Bij de Vreedzame School leerden we hoe we elkaar 
kunnen helpen als iets niet lukt.  

 Wilt u het rapport van uw kind weer inleveren bij de 

juf? 
 In de hal voor de klas hangt op het prikbord een groot 

papier met klasmomentjes. Hier hangen leuke mo-
mentjes uit de klas (foto's).  

 Woensdag 17 april is Dashnique jarig. Alvast van harte 
gefeliciteerd!  

 De regel is dat wij geen speelgoed van thuis meene-
men in de klas. Dit raakt namelijk vaak kwijt, gaat 
kapot of andere kinderen willen hier ook mee spelen. 

Houdt u er rekening mee dat speelgoed wordt thuis-
gelaten? 

 

Groep 3 

Door Saskia v.d. Bosch 

 Komende week sluiten we kern 9 af. De kinderen heb-
ben leesbladen meegekregen. Volgende week bekijken 

we of ze deze woorden nu beheersen. Dus lekker veel 
en vaak lezen! 

 Op 13 april is Maya jarig. Zij wordt 7 jaar! Hiep hiep 

hoera! 
 We bedanken alle hulpouders! Wat een leuke Konings-

spelen! Fijn! 

 We hadden 4,70 voor ons goede doel! 
 Volgende week woensdag(middag) is het schoolvoet-

baltoernooi. De kinderen die zich hebben opgegeven 
moeten die dag eerder worden opgehaald zodat ze 

thuis nog wat kunnen eten en omkleden. We ver-
wachten u om 11:45 uur bij de gymzaal. (kom op tijd!) 

Uw kind moet om 13:00 uur aanwezig zijn op de 
sportvelden van SVS. Daar staan juf Leonie en juf 
Mariska klaar. Ze krijgen een sporttenue te leen van de 

Klim-Op. Vrijdag krijgt u ook nog een brief mee met 
extra informatie. U komt toch ook kijken en deze kan-

jers aanmoedigen? 
 De kinderen die niet gaan voetballen blijven tot 13:30 

gewoon op school. 
 Volgende week donderdag is het paasontbijt. De kin-

deren mogen in pyjama komen. (neem dan wel ook je 
gewone kleding mee zodat je je daarna kunt omkleden) 
We hebben die dag ook gewoon gym. 

 Woensdag is juf Leonie voor de groep. Juf Saskia komt 
's middags wel even kijken bij het voetbalveld! 

 

Groep 4 

Door Mariska Blitz 

 We hebben deze week € 1,35 opgehaald voor het goe-
de doel. Spaart u volgende week ook mee? 

 Woensdag hebben de groepen 3 en 4 schoolvoetbal. De 
kinderen die hieraan meedoen krijgen een aparte brief 
hierover mee. 

 Mag uw kind op de dag van het voetbal om half 12 
alleen naar huis? Laat dit vooraf even weten aan de 

leerkracht. Wij als leerkracht, en uw kind, zouden het 
erg leuk en fijn vinden als u de middag van het school-

voetbal ook aanwezig bent om aan te moedigen. 
 Donderdag is het paasontbijt. De kinderen mogen die 

dag in pyjama naar school komen. 
 Weekbeurt: Ziyad en Hicham 
 

Groep 5 

Door Ton Musters 

 Huiswerk: Dinsdag 16 april redactiesommen blad 27 

Donderdag 18 april redactiesommen blad 28 Dinsdag           
7 mei redactiesommen blad 29 Donderdag 9 mei 

redactiesommen blad 30. 
 Schoolvoetbal voor de groepen 5 en 6  was erg leuk. 

Zie de foto's op de website. 
 Melisa is op 14 april jarig. Van harte gefeliciteerd. 

 Donderdag 18 april is er het paasontbijt op school. Wie 
kan er dinsdag eieren meenemen  naar huis om ze te 
koken op donderdag 18 april voor het ontbijt? 

 Meivakantie begint op vrijdag 19 april. Maandag 6 mei 
begint de school dan weer. Alvast een fijne vakantie 

gewenst. 
 



Groep 6 

Door Renate Hagendijk 

 Deze week hebben we geen geld opgehaald voor het 

goede doel i.v.m. het schoolvoetbal. 
 Woensdag was het schoolvoetbal voor onze groep. Er 

waren twee teams. Het meisjesteam (groep 5/6) heeft 
heel erg hun best gedaan en van de 3 wedstrijden die 

gespeeld zijn, hebben ze er 1 gewonnen (doelpunten 
van Michalena en Kaoutar). Meiden, knap werk, vol-

gend jaar beter. Moeder van Denzel en de moeder van 
Michalena hartelijk bedankt voor het begeleiden van dit 
team. Het jongensteam heeft ook drie wedstrijden 

gespeeld waarvan 1 verloren, 1 gelijk gespeeld en 1 
gewonnen. Doelpunten zijn gemaakt door: Iliass (2 

stuks), Golden en Denzel. Heren, super gedaan! Ook al 
zijn we gedeeld tweede geworden in de poule. Het was 

helaas niet genoeg voor de finaleplaats op 15 mei. Het 
was een koude maar fijne ochtend. Alle ouders die zijn 

komen aanmoedigen, heel hartelijk bedankt! 
 De afgelopen weken hebben de kinderen veel tijd en 

energie in hun werkstuk gestoken. De kladversie is nu 

als het goed is af. Na de vakantie moet het werkstuk 
ingeleverd worden: netjes getypt en geprint in een 

mapje. Mocht het niet lukken om thuis te printen, kan 
dat altijd op school. Is er thuis geen computer beschik-

baar, wilt u dat dan even doorgeven, dan maak ik met 
uw kind een afspraak zodat hij/zij op school het 

werkstuk kan typen. 
 Etrit is verhuisd en zal na de meivakantie naar een 

andere school gaan. We zullen hem erg missen en 

wensen hem heel veel plezier op zijn nieuwe school. 
 Op donderdag 16 mei gaan we met de klas naar het 

gemaal. We krijgen daar de les: 'droge voeten'. We 
willen op de fiets naar het gemaal. Hiervoor ben ik ben 

op zoek naar 3 ouders die met ons mee zouden willen 
fietsen en een groepje zouden willen begeleiden. U 

kunt zich aanmelden bij de juf. 
 www.jufineke.eu is een handige site waarop spellings-

filmpjes nog eens te zien zijn, woordenschatlijsten van 
de taalthema's en heel veel rekenspellen. 

 Huiswerk: maandag 15 april nieuwsrekenen som 2 en 

3, di redactieblad 29 som 1-5, do som 6-10 
 Weekbeurt: Mikolaj en Denzel. 

 Huiswerk voor na de vakantie: 7 mei redactieblad 30 
som 1-5, do som 6-10 

 Alvast een hele fijne vakantie gewenst. 
 

Groep 7 

Door Bianca Timmers 

 Weekbeurt: Remy en Luciano 
 Huiswerk: maandag hoofdstukindeling spreekbeurt in-

leveren, dinsdag redactiesommen blad 19 som 6 t/m 
10, donderdag redsommen blad 20 som 1/5 en toets 

wereldoriëntatie over de Tweede Wereldoorlog 
 Deze week hebben we €1,20 opgehaald voor het goede 

doel, heel erg bedankt! 
 Zondag 14 april is Hadi jarig en wordt 11 jaar, van 

harte gefeliciteerd en een hele fijne dag! 
 DVS: Deze week zijn we aan de slag gegaan met de 

commissies en hebben de kinderen een taakverdeling 

en taakinhoud gemaakt. Zo hebben wij in de klas nu 
een feest-, speel-, knutsel/teken- en gymcommissie. 

 maandag hebben wij een techniekles gehad op het 
IJsselcollege, waar de kinderen een 'ouderwetse' tol 

hebben gemaakt. Het was een hele leuke les waarbij de 
kinderen weer kennis hebben gemaakt met techniek en 

ze vooral heel enthousiast waren met het eindresultaat. 
Er werden in de pauze dan ook gelijk wedstrijdjes ge-
speeld met de tol. 

 vrijdag hebben wij gezellige en sportieve Koningsspelen 
gehouden met een gezond Koningsontbijt. Wij willen de 

ouders die hebben meegeholpen heel erg bedanken 
voor hun hulp! 

 donderdag is het paasontbijt, wij gaan dan gezellig met 
elkaar in de klas ontbijten. De kinderen mogen in hun 

pyjama naar school komen. 

Groep 8 

Door Linda Haagsma 

 De weekbeurt is voor: Hassan en Hashleen. 

 In de klas hebben we 0,60 opgehaald voor het goede 
doel. 

 Ik wil iedereen bedanken voor de mooie cadeaus, 
kaartjes en gezelligheid met mijn verjaardag. Het was 

een topdag! 
 Huiswerk: voor ma tellers en noemers blz 43 en een 

toets van geschiedenis hoofdstuk 4. Verder geen huis-
werk ivm eindtoets. 

 Afgelopen donderdag hebben alle kinderen een keuze 

gemaakt tussen een werkstuk of een spreekbeurt. Ook 
heeft iedereen zijn of haar onderwerp doorgegeven. 

Donderdag 18 april moeten alle kinderen hun hoofd-
stukindeling laten zien. Daarna kunnen ze starten met 

hun spreekbeurt of werkstuk. In de week van 27 mei 
en 3 juni zullen de spreekbeurten gehouden worden en 

de werkstukken moeten uiterlijk 6 juni ingeleverd 
worden. 

 Dinsdag 16 april, woensdag 17 april en donderdag 18 

april zullen wij deelnemen aan de eindtoets. Er is geen 
huiswerk, en geen gym die dagen. De kinderen mogen 

van thuis een boek, stripboek, tijdschrift, tekenblok, 
puzzelboekje meenemen om te doen, als ze klaar zijn 

met een onderdeel van de eindtoets. De uitslag wordt 
na de meivakantie verwacht. 

 Ivm met de eindtoets zullen wij met Pasen een lunch 
doen ipv een ontbijt. 

 Denkt u aan de betaling voor het schoolkamp? Voor 31 

mei moeten alle betalingen binnen zijn. 
 Ik wens iedereen alvast een hele fijne meivakantie. 

Lekker uitrusten na de toetsen. Ik zie iedereen weer 6 
mei. 

 Na de vakantie is de weekbeurt voor: Richienel en 
Skyler. 

 Huiswerk voor na de vakantie: voor do 9 mei redactie-
blad 27 6 t/m 10. En gaan jullie ook aan de slag met je 

werkstuk/spreekbeurt? 
 


