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Schoolfruit.
Het schoolfruit bestaat de komende week uit: komkommer, ananas en een appel. De leerlingen ontvangen
het schoolfruit op dinsdag, woensdag en donderdag. Week 16, dinsdag 17 april, woensdag 18 april en
donderdag 19 april wordt er dit schooljaar voor het laatst schoolfruit verstrekt.
Ouderraad en Medezeggenschapsraad.
De ouderraad vergadert dinsdag 10 april om 19.30 uur op school. De vergadering van de
medezeggenschapsraad op dinsdag 17 april komt te vervallen.
Koningsspelen.
Op vrijdagochtend 20 april doen we met alle groepen mee aan de Koningsspelen. We starten de ochtend met
een ontbijt op school, vervolgens doen we mee aan de landelijke opening van de Koningsspelen, die gepaard
gaat met een dansje. Daarna volgen er voor alle groepen allerlei sportieve activiteiten.
Meivakantie.
We hebben dit jaar een lange Meivakantie. De eerste vakantiedag is Koningsdag, vrijdag 27 april en dan
hoeven we pas weer op maandag 14 mei naar school.

GROEP 1/2.
We werken t/m vrijdag 13 april met het project Lente. De ouderbrief met de begrippen kunt u vinden op onze
website onder groep 1-2, project.

Moederdag
Vanaf 9 april is het verboden voor de moeders om in de klas te komen. U moet afscheid van uw kind nemen op de
gang. Dit omdat het binnenkort Moederdag is (2de zondag van mei). We gaan wat maken en dat moet natuurlijk
geheim blijven.
Spelletjesmiddag
Dinsdagmiddag 17 april hebben we weer een spelletjesmiddag. Wie van de ouders wil hierbij helpen, u kunt zich
opgeven bij Juf Elles of juf Dianne het mag ook via de Parro app.
Regel van de week: Wanneer we samen spelen, gaan we samen delen.
Letter van de week: Tijdens het project Lente leren de kinderen de letter l van lam. Wilt u samen met uw kind 1
voorwerp in huis zoeken waar de letter l inzit en dit mee laten nemen naar school. Deze leggen we dan samen
met de kinderen op de lettertafel in de gang. Dit is de tafel bij de deur. U kunt dan samen met uw kind bekijken
wat de kinderen allemaal mee hebben genomen. Zo leren de kinderen spelenderwijs de letters en krijgen interesse
in het lezen.
Taal: Groep 1 gaat tijdens het project Lente leren hoe een verhaal opgebouwd is. Ze gaan binnen een reeks
woorden in hun handen klappen als ze hun eigen naam of een zelfstandig naamwoord, zoals bijv. schaap, tuin,
zaadje enz., horen. Ze gaan zinnen nazeggen en ze gaan bezig met het verschil tussen jong en oud. Ze gaan
klankgroepen klappen.
Groep 2 gaat tijdens het project Lente bezig met oorzaak-gevolg. Ze gaan verder met het horen van het eerste,
laatste woord in een zin. Ze gaan bezig met hoe een verhaal opgebouwd is. Ze gaan woorden herkennen in een
reeks woorden. Ze gaan bezig met het verschil tussen jong-oud, vlug-langzaam, toen-nu, eerste-laatste. Ze gaan
mkm woorden nazeggen (boom, roos, vis enz.).

Rekenen: Groep 1 leert tijdens het project Lente het cijfer 9. Ze gaan voorwerpen vergelijken op aantal. Ze gaan
werken met de begrippen evenveel-net zoveel-veel-weinig-meer-minder. Ze gaan verder met de rangtelwoorden
tot de 10 en ze leren wat het eerste en laatste is.
Groep 2 leert tijdens het project Lente het cijfer 19. Verder gaan ze splitsen. Ze gaan experimenteren met
spiegels, mozaïek en schaduw. Ze maken kennis met de seizoenen en de maanden van het jaar.

Met groep 1 & 2 gaan we met de rekenmethode Pluspunt verder met het thema Boerderij. Binnen dit thema gaan
de kinderen hoeveelheden tellen. Ze leren wat een erbij of een eraf is.
Donderdagmiddag groep 2
We zijn de middag begonnen met buiten spelen. Na het buiten spelen hebben wij een spel gedaan: Koe in het
weiland. De kinderen moeten hun drie weilanden leeg zien te krijgen. Daarna gingen ze aan het werk met
ontwikkelingsmateriaal op gebied van rekenen. Dit doen ze op eigen niveau. Hierna gingen ze aan het werk met
de schrijfmethode Pennenstreken.

Activiteiten kalender voor de komende weken.
09-04-2018 verboden voor moeders om in de klas te komen
17-04-2018 Spelletjesmiddag, we zullen de Moederdag cadeautjes verstoppen.
Vrijdag 27 april t/m zondag 13 mei hebben de kinderen meivakantie
13–05-2018 Moederdag
21- 05-2018 2de pinksterdag vrij
GROEP 3/4.
De komende week hebben beide groepen een toets van rekenen. We oefenen iedere dag de tafels met groep 4.
Klokkijken komt in beide groepen regelmatig aan de orde. Naast de hele en de halve uren leert groep 4 ook bijv. 5
minuten voor half 5. En ook al: het is nu half 5, de trein vertrekt om 10 over 5, hoe lang moet ik wachten? Om de
toets goed te kunnen maken, oefenen we dit heel vaak. Het zou fijn zijn als u thuis ook iedere dag even het
klokijken en de tafels met uw kind oefent.
Groep 3 schiet al mooi op met Veilig Leren Lezen. In kern 9 moeten de kinderen al in een snel tempo hele lange
woorden lezen. We oefenen dit dagelijks. Veel lezen zowel op school als thuis is dan ook heel belangrijk.
Het uitstapje vandaag naar melkveebedrijf Zandman in Beerze was erg geslaagd en heel leerzaam voor de
kinderen. Iedereen die geholpen heeft om deze excursie te doen slagen heel hartelijk dank hiervoor.
GROEP 5.
•

•
•

•

Op dinsdag 10 april is de gym voor groep 5 en 6 eenmalig verplaatst naar de ochtend, meteen om 8.30
uur. De kinderen die van huis direct naar de sporthal mogen fietsen, graag even een berichtje (parro
app/briefje). De kinderen die met de leerkracht meefietsen naar de sporthal moeten uiterlijk 8.15 uur op
school zijn.
Tafelkennis. Er zijn nog te veel kinderen die de tafels (1 t/m 10) niet uit het hoofd kennen. We zijn nu
bezig met deelsommen met rest (15:2=7r1) en keersommen boven het tiental. Kinderen die de tafels niet
goed kennen, gaan nu vastlopen met rekenen en dat is niet nodig.
Huiswerk. Juf Hannie geeft regelmatig een huiswerkpakket mee. Op dit pakketje staat wanneer het
ingeleverd moet worden. Het gebeurt met enige regelmaat dat kinderen niets inleveren. Juf Hannie
verwacht dat het huiswerk op de datum ingeleverd is. Wilt u als ouders er op toezien dat uw kind het
huiswerk maakt en inlevert? Als uw kind het niet inlevert, dan spreken wij uw kind hierop aan. Kinderen
moeten dit leren en daar hebben ze een stukje begeleiding van ouders en leerkrachten bij nodig.
Wie heeft er nog eierdozen? Die willen we graag gebruiken tijdens de creatieve lessen.

GROEP 6.
•

•

Op dinsdag 10 april is de gym voor groep 5 en 6 eenmalig verplaatst naar de ochtend, meteen om 8.30
uur. De kinderen die van huis direct naar de sporthal mogen fietsen, graag even een berichtje (parro
app/briefje). De kinderen die met de leerkracht meefietsen naar de sporthal moeten uiterlijk 8.15 uur op
school zijn.
Donderdag 12 april heeft groep 6 een Topotoets van aardrijkskunde, Hoofdstuk 5 van de Blauwe Planeet.
Ze hebben de oefenblaadjes mee naar huis.

GROEP 7/8.
Groep 7. Iedereen is geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen. Dinsdag 10 april is het praktisch
verkeersexamen. De kinderen moeten eerst op school komen met de fiets en gaan dan gezamenlijk naar het
examen. Als het examen klaar is, gaan de kinderen naar de gymles in Het Punt. Wilt u dit weekend nog een keer
met uw kind de route fietsen.
Groep 8. De leerlingen gaan later op de ochtend met juf Hetty naar de gym. Ze moeten dus eerst gewoon op
school komen.

