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Algemeen nieuws 
 

Rectificatie 

Door Ruud Verschoor 

Naar aanleiding van het vakantieoverzicht uit de vorige 
nieuwsbrief: het is nog ver weg, maar Pinksteren 2020 is op 
1 juni i.p.v 8 juni. 
 

Locatienieuws 
 

Sparen voor Jantje Beton 

Elke woensdag wordt in de groepen gespaard voor Jantje 
Beton. 
Deze week werd er € 14,20 opgehaald. Hartelijk bedankt 
voor uw gift! 
 

Klassenberichten 
 

Groep 1/2A 

Door Deveney Hoogendam 

 Maandag hebben wij het thema familie afgesloten en 
zijn wij gestart met het thema lente.  

 We hebben op het Digibord gezien hoe bloemen 
groeien en deze zelf gemaakt van papier.  

 De letter van de week is de letter b van bal.  
 Bij vreedzaam hebben we het over de taken in de klas. 

Ieder kind heeft een eigen taakje. 
 Dinsdag kwam juf Wendy met haar baby Fien op 

bezoek! We hebben gezellig gepraat, naar het kindje 
gekeken en de juf heeft getrakteerd. 

 Bij de deur van de klas hangt een lijst voor hulpouders 
voor de Koningsspelen op 12 april. Wij hebben per klas 
7 ouders nodig die van 9:00 tot 12:00 helpen met de 
Koningsspelen en de koningslunch in de klas. 

 

Groep 1/2B 

Door Stefanie van der Gaag 

 Vrijdag 12 april is het koningsdag. Van 9:00 tot 12:00 
heeft de klas 7 hulpouders nodig, aangezien we bij de 
Koningsspelen 7 onderdelen hebben. U kunt zich in-
schrijven op de lijst die hangt op het prikbord. 

 Deze week hebben wij de letter l geleerd van het 
nieuwe thema lente. Tot de meivakantie komen daar 
ook de thema's Pasen en Koningsdag bij. 

 De nieuwe letter van volgende week is de letter ee. De 
ee van eekhoorn, het hoofdpersonage van het anker-
verhaal 'lente' dat we deze week in de klas hebben 
gelezen. 

 Het prentenboek van deze week was het lelijke jonge 
eendje. Het verhaal over het lelijke jonge eendje dat in 
een mooie witte zwaan verandert. De kinderen hebben 
na het voorlezen van het verhaal het lelijke jonge 
eendje geknutseld. 

 Met rekenen hebben we de getallen geoefend en de 
begrippen licht en zwaar, door middel van vissen. 

 Voor cultuur hadden we deze week tekenen. De 
kinderen hebben geoefend met het tekenen van 
lentebloemen. 

 Elke week halen we geld op voor het goede doel Jantje 
Beton. We hebben €0,15 opgehaald. De spaarkoe is 
weer gemaakt en loeit weer. 

 

Groep 3 

Door Saskia v.d. Bosch 

 We rekenen nu veel met geld. In onze super3markt 
bonnen maken en bedragen optellen, maar ook 
vergelijken we hoeveel iets duurder is. Dit kunt u ook 
leuk in het 'echt' doen. Bijvoorbeeld samen in de 
supermarkt naar de groente-fruit afdeling;  een kom-
kommer kost 1 euro en een zak mandarijnen 2 euro. 
Hoeveel duurder zijn de mandarijnen? Super nuttige en 
leuke oefeningen! We rekenen nu tot maximaal 20 
euro. 

 Ook blijven we flink oefenen met het memoriseren en 
later het automatiseren van sommen. De kinderen 
moeten de dubbelsommen (1+1, 2+2, 3+3 etc) en de 
verliefde hart sommen (1+9, 2+8, 3+7, 6+4 etc) echt 
meteen uit het hoofd kunnen. Dit geld ook voor de +0 
en -0 sommen. We oefenen nu ook veel met de bijna 
dubbelen (3+4, 4+5 etc.) Probeer dit thuis echt even 
te oefenen t/m 10! 

 We hadden 2,85 voor het goed doel. Bedankt weer! 
 Volgende week woensdag staat juf Leonie weer voor de 

groep. 
 Donderdagmiddag zijn de kinderen om 12:00 uur vrij 

ivm studiedag. U kunt uw kind dan ophalen bij de 
gymzaal! 

 Fijn weekend! 
 

Groep 4 

Door Mariska Blitz 

 We hebben deze week € 0,90 opgehaald voor het 
goede doel. Spaart u volgende week ook weer mee? 

 Vorige week hebben sommige kinderen de brief voor 
godsdienst voor de tweede keer meegekregen. Zou u 
dit strookje zo snel mogelijk willen inleveren. Wij willen 
graag weten wie er wel én wie er niet met godsdienst 
mee doet volgend jaar. 

 Maandag is juf Mariska jarig. Zij viert haar verjaardag 
op vrijdag 12 april, dit is de dag van de koningsspelen. 

 Woensdag is Jayden jarig. Hij wordt 8 jaar. Gefeli-
citeerd Jayden! 

 Donderdag hebben we studiemiddag. De kinderen zijn 
daarom om 12:00 uur uit. 

 Vrijdag 12 april zijn de koningsspelen. Wilt u die dag 
helpen bij de spelletjes? U kunt zich nog inschrijven op 
de lijst bij juf Carola. 

 Weekbeurt: Rugendy en Amalia 
 

Groep 5 

Door Ton Musters 

 Huiswerk: Dinsdag 2 april redactiesommen blad 23 
Donderdag 4 april redactiesommen blad 24 

 Mousaab is op 1 april jarig. Van harte gefeliciteerd. 
Op dinsdag 2 april  toets Romeinen De leerlingen 
krijgen een leerblad mee naar huis. Donderdag 11 april 
toets over In weer en wind 

 Voor het goede doel is in onze klas  1,30 opgehaald. 
Hartelijk dank hiervoor. 



Groep 6 

Door Renate Hagendijk 

 Deze week hebben we € 1,50 opgehaald voor het 
goede doel, hartelijk bedankt! 

 Denkt u aan de studiemiddag op 4 april? De kinderen 
zijn dan om 12 uur uit. 

 Groep 5/6 heeft 10 april in de ochtend schoolvoetbal. 
Als uw kind meedoet krijgt hij/zij hierover nog een 
apart briefje. Kinderen die niet meedoen komen die dag 
gewoon naar school. 

 Vrijdag 12 april hebben wij de koningsspelen. We zijn 
nog op zoek naar ouders die kunnen helpen. 

 Huiswerk: maandag 1 april nieuwsrekenen som 2 en 3, 
dinsdag redactieblad 27 som 1-5, donderdag som 6-10. 

 Weekbeurt: Malaika en Lina 
 

Groep 7 

Door Bianca Timmers 

 Weekbeurt: Jomana en Diana 
 Jarig: vrijdag 5 april is G´Shiloh jarig, van harte gefeli-

citeerd en een fijne dag! 
 Goede doel: wij hebben deze week €5,30 geld opge-

haald, heel erg bedankt! 
 Huiswerk: maandag oefenboek Verkeer extra meene-

men, dinsdag redactiesommen blad 17 som 6 t/m 10, 
donderdag redsommen blad 18 som 1/5 

 DVS: wij zijn deze week begonnen met een nieuw blok: 
'Wij dragen een steentje bij'. We hebben het gehad 
over participeren (actief meedoen) en hoe de kinderen 
een steentje kunnen gaan bijdragen in de klas en op 
school. Volgende week gaan we hiermee verder. 

 maandag hebben wij een les gehad over veilig online 
van een medewerker van bureau Halt. Zij heeft het met 
name gehad over hacken, sociaal media, WhatsApp en 
verkeerd gebruik en/of misbruik hiervan. In sommige 
situaties wordt namelijk bureau halt ingeschakeld, 
omdat het dan gezien wordt als een misdrijf. Hier 
hebben wij filmpjes over gezien en opdrachten over 
gemaakt. Voor de kinderen weer even goed om te 
weten en voor u misschien weer even een goede 
reminder om het telefoongebruik van uw kind in de 
gaten te houden. 

 de spreekbeurten komen er weer aan, maandag gaat er 
een brief mee naar huis met alle informatie. Maandag 8 
april moet het onderwerp al worden ingeleverd. 

 woensdag hebben wij schoolvoetbal. De kinderen die 
zich hebben opgegeven worden om 8.30 uur bij SVS 
(Sportpark Schenkel) verwacht, daar krijgen zij hun 
tenue. De laatste wedstrijden zullen tussen 12.00 en 
13.00 uur gespeeld worden, daarna mogen zij naar 
huis. De kinderen die niet meedoen met het school-
voetbal worden op school verwacht. De kinderen weten 
zelf in welke groep zij deze dag zitten. 

 donderdag 4 april is het nationale verkeersexamen voor 
groep 7. De kinderen hebben de oefenboekjes mee 
naar huis gekregen om te oefenen (maandag graag 
weer mee naar school!) en ze kunnen extra oefenen op 
examen.vvn.nl 

 welke ouder vindt het leuk om maandag 8 april mee te 
gaan naar het IJsselcollege? Wij hebben weer een 
techniekles, waar we wat begeleiders bij nodig hebben. 
Wilt u dit doorgeven aan de juf? 

 

Groep 8 

Door Linda Haagsma 

 De weekbeurt is voor: Sanjivani en Sherska. 
 In de klas hebben we 2,15 opgehaald voor het goede 

doel. 
 Huiswerk: voor ma tellers en noemers blz 42, voor di 

redactieblad 25 6 t/m 10, voor do redactieblad 26 1 
t/m 6, voor vrij topografietoets China, Japan en Korea. 

 Maandag 25 maart hebben wij een les gehad over veilig 
online van een medewerker van bureau Halt. Zij heeft 
het met name gehad over hacken, sociaal media, 
WhatsApp en verkeerd gebruik en/of misbruik hiervan. 

In sommige situaties wordt namelijk bureau halt 
ingeschakeld, omdat het dan gezien wordt als een 
misdrijf. Hier hebben wij filmpjes over gezien en 
opdrachten over gemaakt. Voor de kinderen weer even 
goed om te weten en voor u misschien weer even een 
goede reminder om het telefoongebruik van uw kind in 
de gaten te houden. 

 Donderdag 28 maart zijn we naar het gemaal geweest 
voor een les over water. De kinderen hebben na het 
zien van een filmpje 8 verschillende opdrachten 
gedaan. Het was gezellig en we hebben veel geleerd. 
Kijkt u ook eens op de site voor een verslag met foto’s. 

 Woensdag is het schoolvoetbaltoernooi voor groep 7 en 
8. De kinderen worden om 8.30 verwacht bij SVS. Dit 
is het voetbalveld bij sporthal Schenkel. Daar zullen ze 
van de leerkrachten hun outfit krijgen. Ze moeten zelf 
schoenen meenemen, voor de jongens zonder noppen. 
De ochtend zal rond 11.45 afgelopen zijn. Dan mogen 
de kinderen naar huis. 

 Donderdag zijn de kinderen om 12 uur uit ivm een 
studiemiddag. 

 


