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Schoolfruit.
Het schoolfruit bestaat de komende week uit: tomaat, kiwi en een appel. De leerlingen ontvangen het
schoolfruit op dinsdag, woensdag en donderdag.
Pasen.
De kinderen zijn vrij op Goede Vrijdag, 30 maart en Tweede Paasdag, maandag 2 april. Dinsdag 3 april is er
weer gewoon school. De leerlingen van groep 2 zijn donderdagmiddag 29 maart vrij.
Paasfeest.
De leerlingen van groep 1 en 2 vieren donderdagochtend 29 maart Paasfeest. De leerlingen van groep 3 t/m
8 vieren dit op donderdagmiddag 29 maart.
Doekoe.
Wij doen mee aan de Doekoe Scholenactie bij de Supercoop. De Doekoe-actie loopt van maandag 19 maart
tot en met zondag 22 april. Bij aankoop van actieproducten bij de Supercoop ontvangt u speciale Doekoemunten, die u in de winkel kunt doneren aan onze school. Zo kunt u meesparen voor leuke sport- en
spelmaterialen voor onze leerlingen. Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op op: ccop.nl/doekoe.

GROEP 1/2.
Dit was de laatste week van project Ziek en Gezond. Volgende week gaan we beginnen met project Lente.
Palmpasenoptocht
Vrijdag 23 maart hebben we een mooie Palmpasenoptocht gehad. Denken jullie aan het inleveren van de
Palmpasenstok. We willen ze graag volgend jaar ook weer gebruiken.
Leesfeest
Dinsdagmiddag 27 maart hebben wij weer Leesfeest. Wij zoeken ouders, opa’s, oma’s die een groepje kinderen
willen voorlezen.
Regel van de week: Er is er maar één die praat zodat het luisteren beter gaat.
Letter van de week: letter p van pil.
De kinderen mogen voorwerpen en woorden meenemen van huis die de letter p in het woord hebben staan.
Hierdoor leren de kinderen spelenderwijs de letters en krijgen interesse in het lezen.
Cijfer van de week: Deze week herhaalden we de stippenpatronen en de getallen 2 t/m 6 voor groep 1 en voor
groep 2 het stippenpatroon en de getallen 0 t/m 6.
Tijdens het project “ziek en gezond” lazen we de volgende prentenboeken voor:
Prentenboek Ophelia voor groep 1.
Prentenboek Draak Dries voor groep 2.
Het doel van het voorlezen is de kinderen in de sfeer van het prentenboek te laten komen en kennis maken met
het verhaal en de woordenschat te vergroten. In de ouderbrief staan nog meer boeken die u kunt voorlezen, deze
boeken kunt u gratis lenen bij de bibliotheek.
Taal: Groep 1 is tijdens dit project bezig geweest met een zinsopbouw van 4 a 5 woorden. Ze gingen verhaaltjes
terug vertellen en liedjes zingen. Daarnaast gingen zij het over de seizoenen hebben. Groep 2 ging tijdens dit
project bezig met verkleinwoorden. Zij gingen bezig met geschreven taal en ze leren het verschil te horen tussen
lange en korte zinnen.
Rekenen: Groep 1 is tijdens dit project bezig geweest met lichaamsdelen aanwijzen en benoemen. Ze gingen
elkaar nadoen. Ze maakten kennis met hun eigen lichaam. Ze gingen het verschil leren tussen meer, minder,

evenveel. Groep 2 ging tijdens dit project leren om in een oogopslag te zien hoeveel vingers erop gestoken moest
worden of hoeveel stippen er stonden op de dobbelsteen. Ze gingen het hebben over de begrippen ochtend,
middag, avond, gisteren, eergisteren. Ze gingen kennismaken met de klok.
Het thema bij de rekenmethode Pluspunt was Gezondheid. De kinderen leren wat spiegelen is en wat je allemaal
met een spiegel kunt doen. Ze gingen het hebben over zwaar en licht. Ze gingen een versje leren over tellen tot
9. Ze gingen tellen en tegelijk stappen zetten.
Donderdagmiddag groep 2:
We zijn de middag begonnen met het hakken en plakken van woorden. Uit welke letters bestaat het woord vis
enz. Na de kring gingen ze aan het werk met ontwikkelingsmateriaal. Dit is allemaal op hun eigen niveau.
We gingen ook nog rekenen, we hebben het gehad over Zwaar en Licht. Na het rekenen gingen ze verder met het
Voorbereidend Schrijven, we hebben spiralen getekend.
Activiteiten kalender voor de komende weken.
datum
tijd
activiteit
27 maart
’s middags Leesfeest. Wie komt er voorlezen?
29 maart
’s ochtends Paasfeest. Groep 1 en 2 zijn ’s middags vrij.
30 maart
Goede Vrijdag, we zijn vrij.
02 april
Tweede Paasdag, we zijn vrij
GROEP 3/4.
Er zijn nog steeds kinderen die met de gym iets anders dragen dan een korte broek en een T-shirt. Wilt u er voor
zorgen dat uw kind op maandag en donderdag de juiste gymkleding meeheeft en gymschoenen. De meisjes met
lang haar de haren graag in een staart.
Groep 4. We zijn bezig met de maanden van het jaar. Wilt u de maanden van het jaar met uw kind oefenen en
daarbij aangeven dat januari 31 dagen heeft, etc. We oefenen ook iedere dag met tafels en klokkijken. Het zou
fijn zijn, als u dit thuis ook met uw kind oefent. Na de Pasen gaan we naast de tafels van 2, 3, 4, 5, 6 en 10 ook
een begin maken met de tafel van 8. Met het rekenen hebben we Blok 7 afgesloten met een toets en starten we
met Blok 8.
Woensdag komt juf Eva in groep 4 en gaat ze ons helpen met het vak Spelling dat we nu digitaal met het
programma Snappet gaan doen.
Groep 3. Met Veilig Leren lezen hebben we Kern 8 afgesloten en werken we nu in Kern 9. Met rekenen beginnen
we met Blok 8.
Vrijdag 6 april gaan we naar de boerderij. Wie kan er met ons meerijden?
Op dinsdag 24 april vinden de korfbalwedstrijden plaats voor groep 3 en 4. We hebben drie groepen die mee
willen doen. Wie van u wil een groep coachen/begeleiden op 24 april?
GROEP 5.
•
•

Iedere week krijgen de kinderen een huiswerkpakket mee. Sommige kinderen leveren dit pakket te laat of
helemaal niet in. Dat is niet de bedoeling. Als uw kind het lastig vindt, dan mag u uw kind altijd helpen.
Op dinsdag gaan de kinderen na de gymnastiek direct naar huis. Op woensdag moet het verkeershesje weer
terug op school zijn. Dit gebeurt lang niet altijd. Op deze manier houden we geen hesjes meer over.

GROEP 6.
Woensdag 28 maart moeten alle opgavestrookjes voor de korfbal ingeleverd zijn. Woensdag 25 april doet groep 5
t/m 8 mee aan het schoolkorfbaltoernooi.
Donderdagmiddag 29 maart heeft groep 3 t/m 8 een gezellige paasmiddag.
We lezen iedere dag een half uur in de klas. We doen dat op verschillende niveaus en met verschillende
oefeningen. We gaan tot de zomervakantie het Begrijpend Lezen er meer aan toevoegen. Dit is erg belangrijk in
groep 7/8 en het voortgezet onderwijs.
We wensen jullie Fijne Paasdagen.

GROEP 7/8.
Donderdag 5 april heeft groep 7 het theoretisch verkeersexamen. Uw kind kan het examen oefenen via
examen.vvn.nl/oefenen. Het praktisch verkeersexamen is op dinsdag 10 april. Wilt u van te voren de fiets van uw
kind controleren. De route voor het verkeersexamen is aan de kinderen uitgedeeld. Het is verstandig om deze
route voor 10 april met uw kind te fietsen.
Wij waren het afgelopen jaar adoptieschool van het oorlogsmonument bij de voormalige bibliotheek. Op
donderdag 5 april dragen we samen met onze leerlingen het monument over aan de volgende school.
De IEP Eindtoets voor groep 8 is op dinsdag 17 en woensdag 18 april. Let op dat uw kind op deze ochtenden geen
tandarts- of doktersafspraken heeft.
Met groep 7 starten we die week met de Cito Entreetoets.

