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Algemeen nieuws 
 

Vakanties 

Door Ruud Verschoor 

De vakanties voor het volgende schooljaar zijn bekend: 
 
Herfstvakantie: ma. 21 okt. t/m vr. 25 okt. 2019 

Kerstvakantie: ma. 23 dec. 2019 t/m vr. 3 jan. 2020 
Voorjaarsvakantie: ma. 24 feb. t/m vr. 28 feb. 2020 

Paasvakantie: vr. 10 apr. t/m ma. 13 apr. 2020 
Meivakantie: ma. 27 apr. t/m vr. 8 mei 2020 

Hemelvaart: do. 21 mei t/m vr. 22 mei 2020 
Pinksteren: ma. 8 juni 2020 

Zomervakantie: ma. 20 juli t/m vr. 28 aug. 2020 
 
De vakantiedata staan ook vermeld op de schoolwebsite en 

in het Ouderportaal.  
  

 Locatienieuws 
 

Koningsspelen 

Door Dennis Marcussen 

Wij zijn op zoek naar hulpouders die tijdens de konings-

spelen op 12 april kunnen helpen bij de verschillende 
spelletjes. Om een overzicht te krijgen van de hoeveelheid 

hulpouders hebben we bij de ingang een intekenlijst op-
gehangen. Wij vragen u daar uw naam op te zetten indien u 
ons zou willen helpen. Alvast bedankt. 

 

Ingang bij de kleuters 

Door Dennis Marcussen 

De afgelopen periode hebben wij gezien dat de buitendeur 
een aantal maal open is blijven staan bij het verlaten van 

de school. Wij controleren deze deur regelmatig of deze 
dicht is. Wij willen u vragen hier ook aan te denken bij het 

verlaten van de school. Dit is in het belang van de veiligheid 
van uw eigen kind en die van de andere kinderen. Wij 

rekenen op uw medewerking. 
 

Sparen voor Jantje Beton 

Elke woensdag wordt in de groepen gespaard voor Jantje 
Beton. 

Deze week werd er € 9,51 opgehaald. Hartelijk bedankt 
voor uw gift! 
 

Klassenberichten 
 

Groep 1/2B 

Door Stefanie van der Gaag 

 De bsn-activiteiten zijn weer begonnen. Op het blaadje 

op de deur staan de dagen, tijden en namen van de 
kinderen die zijn ingedeeld. 

 Kijkt u weleens op de schoolsite? Hier plaats ik rege-
matig leuke foto's van de kinderen. 

 Deze week hebben wij de letter t geleerd. Welk klank-
gebaar hoort er bij de t? Kun je woorden opnoemen 

met de letter t? Groep 2 heeft de letter t ook leren 

schrijven.  
 Deze week hebben we het thema familie afgesloten. 

Volgende week beginnen we aan het nieuwe thema: 

lente. De nieuwe letter van volgende week is dan ook 
de letter l. 

 De kinderen hebben met taal geleerd waar ze een klank 
horen. Aan het begin, eind of in het midden. Waar hoor 

je de p in het woord pen? 
 Met Vreedzaam zijn we begonnen aan het nieuwe blok: 

'We dragen allemaal een steentje bij'. We hebben een 
nieuw takenbord. Elke week krijgen andere leerlingen 
een taak toebedeeld. 

 

Groep 3 

Door Saskia v.d. Bosch 

 We hebben deze week kern 8 afgerond. Volgende week 
starten we met kern 9. In deze kern leren we onder 

andere woorden die eindigen op –ooi, maken we 
woorden langer bloem-bloemen, en tak-takken, 

woorden die beginnen met be- ge- en ver- als verdriet, 
gebit, betaal. Ook lezen we veel samenstellingen als 
bloemkool, duikboot, boomstam. De woorden worden 

langer en vaak moeilijker. Blijf dus vooral thuis veel 
oefenen want herhaling is de kracht! 

 Hoera! De lente is begonnen! We zullen in de klas ook 
weer werken aan de bloembollen, jonge boerderijdieren 

enzovoorts! Gezellig weer! De kinderen mogen spullen 
die bij de lente horen meenemen om de klas aan te 

kleden. Bijvoorbeeld knuffels van biggetjes, lammetjes, 
kuikentjes of gezellige lente bloemen als tulpen, 
hyacinten, narcissen. 

 We hadden 4,86 voor het goede doel! Fijn! 
 Volgende week woensdag staat juf Saskia voor de 

groep. 
 We willen nogmaals benadrukken dat onze lessen om 

08:30 starten. Vaak komen er nog kinderen iets later 
binnen druppelen, maar dat is erg storend! Juist het 

eerste leeskwartier willen wij in volle rust en concen-
tratie kunnen uitvoeren! Dus 08:30 in de gang is dus te 
laat. 

 Op vrijdag 12 april zijn de Koningsspelen. Wij zoeken 
hiervoor nog hulpouders! 

 

Groep 4 

Door Mariska Blitz 

 We hebben deze week € 2,05 opgehaald voor het 
goede doel. Spaart u volgende week ook weer mee? 

 Woensdag hebben we een museumles over het leven 
van vroeger. Dit is onder schooltijd in de klas. 

 Denkt u aan de rapportmap van uw kind? 
 Denkt u aan het strookje voor godsdienst. Nog niet alle 

briefjes zijn ingeleverd. Deze moeten ook worden 

ingeleverd wanneer uw kind niet mee doet volgend 
jaar. 

 Vrijdag 12 april zijn de koningsspelen. Wij zijn hiervoor 
opzoek naar ouders die deze dag willen helpen bij de 

spelletjes op het plein. Er hangt een grote gele lijst in 
de gang bij juf Carola waarop u uw naam kunt noteren. 

 Weekbeurt: Jo-Liefia en Youssef 
 



Groep 5 

Door Ton Musters 

 Huiswerk: Dinsdag 26 maart redactiesommen blad 21 

Donderdag 28 maart redactiesommen blad 22 
 Op 2 april is er een toets voor geschiedenis. De leer-

lingen krijgen een leerblad mee naar huis. 
 Een aantal leerlingen heeft extra huiswerk om de 

kloktijden digitaal en analoog te oefenen. 
 Jarigen: Mousaab is op 1 april jarig. Van harte gefeli-

citeerd. 
 

Groep 6 

Door Renate Hagendijk 

 Deze week hebben we € 0,20 opgehaald voor het 
goede doel. Spaart u volgende week ook weer mee? 

 Vorige week hebben we een toneelles gekregen ver-
zorgd door Quint. De kinderen hebben vol overgave 

meegedaan met de les. Eerst een warming-up van het 
lijf maar ook van het gezicht en de stem door emoties 

na te doen. Daarna hebben de kinderen gedaan of ze 
zich gingen voorbereiden op een verjaardag of de 

jarige zelf waren. Vervolgens hebben ze in tweetallen 
laten zien hoe je, soms zonder woorden, heel duidelijk 
kan laten zien hoe je een verjaardag speelt. 

 Ook deze week hebben we een aantal leuke lessen 
gehad. Zo was er een taalles waarin we 'de perfecte 

drol' gemaakt hebben. We hebben hem zelfs geproefd! 
En met de eerste les van techniek hebben we ontdekt 

hoe we chocola het beste konden beschermen tegen 
een warmtebron. We weten nu precies wat het woord 

isolatie betekent. 
 Dinsdag 26 maart is Mikolaj jarig, alvast van harte 

gefeliciteerd! 

 Huiswerk: maandag 25 maart nieuwsrekenen som 2 en 
3, dinsdag redactieblad 26 som 1-5, donderdag som 6-

10 
 Weekbeurt: Tishainy 

 

Groep 7 

Door Bianca Timmers 

 Weekbeurt: Dashveer en Brahim 
 Goede doel: wij hebben deze week €0,20 opgehaald, 

spaart u volgende week weer mee? 

 Huiswerk: dinsdag redactiesommen blad 16 som 6 t/m 
10 en toets Engels song 5, donderdag redsommen blad 

17 som 1/5 
 Wilt u eraan denken om de rapportmap weer mee te 

geven aan uw kind? 
 Maandag hebben wij weer een les van bureau Halt en 

deze keer gaat het over 'veilig online'. 
 Donderdag 4 april is het nationale verkeersexamen 

voor groep 7. De kinderen hebben de verkeersboekjes 

mee naar huis gekregen om te leren en thuis kunnen 
zij de examens oefenen op examen.vvn.nl 

 In de klas oefenen wij iedere week met het oefen- 
examenboek. 

 Wij zijn op zoek naar ouders, die op vrijdag 12 april 
een spelletje willen begeleiden tijdens de Koningspelen 

bij ons op school. Lijkt het u leuk om de hele dag of 
een dagdeel (wij zijn zelf om 11.45 uur aan de beurt)  
te helpen, wilt u dit dan doorgeven aan de juf? 

 

Groep 8 

Door Linda Haagsma 

 Op 23 maart is Kasper jarig en op 25 maart Luca. 
Gefeliciteerd heren! 

 In de klas hebben we 2 euro opgehaald voor het goede 
doel. 

 De weekbeurt is voor: Roumaissa en Abduljabbar. 
 Huiswerk: voor ma tellers en noemers opdracht 108, 

109, voor di redactieblad 24 6 t/m 10, voor wo raak 
22, voor do redactieblad 25 1 t/m 5, voor vrij Engelse 
toets over les 6. 

 De rollen voor de musical zijn verdeeld en de boekjes 
zijn mee naar huis. Nu kan het grote oefenen gaan 

beginnen. Na de meivakantie moet het boekje elke dag 
mee naar school en mee naar huis. 

 Afgelopen donderdag hebben we een leuke toneelles 
gehad van Quint. De kinderen leerden opwarmings-

oefeningen voor de musical en hebben gewerkt met 
emoties, volume en uitbeelden. Dit was een goed begin 

voor straks onze eindmusical. 
 We hebben deze week ons 4e blok van Vreedzaam 

afgesloten. De kinderen hebben brieven gelezen van 

andere kinderen en adviezen gegeven. Volgende week 
zullen we starten met blok 5: We dragen allemaal ons 

steentje bij. 
 Maandag hebben we onze 3e les van Bureau Halt. Die 

zal gaan over Veilig online. 
 Donderdag gaan we op de fiets naar het gemaal bij de 

Bermweg. Alle kinderen moeten deze dag op de fiets 
naar school komen. We gaan daar een circuit volgen 
met opdrachten over water.  Ik ben nog op zoek naar 1 

ouder die mee zou kunnen fietsen. 
 


