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Schoolfruit.
De komende week is er geen schoolfruit meer. De kinderen moeten op dinsdag, woensdag en donderdag
zelf een tussendoortje meenemen. Op donderdag is het bij ons op school fruitdag en verwachten we dat alle
leerlingen fruit meenemen.
Koningsspelen.
Op vrijdagochtend 20 april hebben we met alle groepen meegedaan aan de Koningsspelen. Het ontbijt
smaakte goed, het weer was prachtig, de spelletjes vielen in de smaak en het ijsje smaakte natuurlijk
heerlijk. Kortom het was een prachtige ochtend. Alle ouders die geholpen hebben met de voorbereidingen en
de begeleiding heel hartelijk dank hiervoor.
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.
Schoolkrant.
Denkt u nog aan de enquete die in de schoolkrant stond?
Oudertevredenheidsonderzoek.
Heeft u deze nog niet ingevuld, dan kan dit nog tot 1 mei.
Schooltuin.
We gaan de komende week beginnen met de schooltuintjes. Wilt u ons helpen, dan kunt u zich aanmelden
bij mevr. Fiora Vervoort.
HVO en GVO.
Heeft u uw kind nog niet aangemeld voor Humanistisch Vormingsonderwijs of Godsdiensonderwijs, dan kan
dit nog tot de meivakantie. Deze lessen worden op vrijdagochtend gegeven voor kinderen van groep 3 t/m 8
en zijn niet verplicht.
Korfbal.
Dinsdag 24 april is het korfbaltoernooi voor groep 3 en 4. Woensdag 25 april voor groep 5 t/m 8. We
verwachten de kinderen om 17.45 uur bij sportterrein De Bosrand.

GROEP 1/2.

We werken met het project Wonen/Bouwen De ouderbrief met de begrippenlijst is ook op onze website te vinden
onder het kopje van groep 1 2. Wilt u uw kind een foto meegeven van hun eigen huis. In de kring gaan we daar
aandacht aan besteden.
Denken de moeders eraan dat het nog steeds verboden is om de klas binnen te komen. De kinderen zijn druk aan
het werk voor een Moederdag cadeau.
Regel van de week: Als ik met een werkje stop, ruim ik alles netjes op.
De inloop ’s ochtends.
Wat is de bedoeling van de inloop: Dat u samen met uw kind een werkje gaat doen of samen gaat spelen.
De inloop begint om 8.15 uur en we verwachten dat de ouders om 8.30 uur het lokaal weer verlaten.
Letter van de week: Tijdens het project wordt de letter h van huis aangeboden. Wilt u samen met uw kind 1
voorwerp in huis zoeken waar de letter h inzit en dit mee laten nemen naar school. Op de gang staat de
lettertafel, deze kunt u dan samen met uw kind bekijken. Alles wat de kinderen meenemen, komt op de
lettertafel. Zo leren de kinderen spelenderwijs de letters en krijgen interesse in het lezen.

Taal:
Groep 1 gaat tijdens het project bezig met het naschrijven van hun eigen naam.
Groep 2 gaat tijdens het project twee, drie woorden samenvoegen tot een woord en ze gaan verhalen navertellen
aan de hand van pictogrammen.
Rekenen:
Groep 1 herhaalt tijdens dit project de cijfers 2 en 3. We besteden aandacht aan het tellen tot 10, maar ook het
verder tellen vanaf een bepaald getal. We gaan de getalsymbolen aanbieden. Ze gaan ruimtelijk situaties
nabouwen
Groep 2. We herhalen de cijfers 1-13. Ze gaan verder tellen vanaf een bepaald getal. We herhalen de
getalsymbolen. Ze gaan een huis bouwen. Ze gaan een relatie leggen tussen ruimtelijk en het platte vlak.
Donderdagmiddag groep 2:
We zijn de middag begonnen met buiten spelen. Daarna gingen ze in de kring. Ze moesten luisteren met welke
letter begint een woord. We hebben aandacht besteed aan de letter h van huis. Daarnaast werkten wij met
ontwikkelingsmateriaal op het gebied van rekenen. Dit is aangepast aan het niveau van het kind. We herhaalden
de cijfers die we allemaal geleerd hebben. We hebben extra aandacht besteed aan de cijfers 12, 13. We gingen op
het gebied van rekenen elkaar nabouwen. Hierbij leerden ze oriënteren in de ruimte en tellen hoeveel blokjes ze
nodig hadden voor een bouwwerk. We sloten de middag af met het schrijven in het schrijfschrift
Activiteiten kalender voor de komende weken.
Vrijdag 27 april t/m zondag 13 mei hebben de kinderen meivakantie
13–05-2018 Moederdag
21-05-2018 2de Pinksterdag vrij
25-05-2018 Bibliotheekbezoek, alle kinderen kunnen om 11.45 uur bij de bibliotheek
opgehaald worden.
29-05-2018 Welke papa/mama of opa/oma komt een groepje kinderen voorlezen.
17-06-2018 Vaderdag
GROEP 3/4.
Groep 3.
Met Veilig Leren Lezen ronden we volgende week Kern 9 af d.m.v. woordjes lezen, een toets begrijpend lezen en
een toets spelling. Daarna beginnen we met Kern 10, we leren dan woordjes met eeuw, uw en ieuw.
Deze week komt met rekenen aan bod, sprongen van 10 en 1. Ook het omgaan met geld wordt behandeld.
Groep 4.
De komende week komt aan bod met rekenen, het klokkijken. Zowel analoog als digitaal en we gaan de tafel van
8 leren.
Korfbal.
De teams moeten dinsdag 24 april om 17.45 uur aanwezig zijn. Mevr. Kleinlugtenbeld, dhr. Teunis en mevr.
Snijders begeleiden de teams.
GROEP 5.
•
•

Er zijn te veel kinderen die het huiswerk niet inleveren. Vanaf volgende week stuurt juf Hannie een appje
als de kinderen huiswerk meenemen. U weet dan wanneer uw kind huiswerk heeft en wanneer het
ingeleverd moet worden.
Woensdag 25 april doet onze groep mee aan het korfbaltoernooi. De kinderen die meedoen hebben het
wedstrijdschema gekregen. Deze kinderen moeten om 17.45 uur in sportkleding op sportpark De Bosrand
zijn.

GROEP 6.
•
•

Donderdag 26 april hebben ze van hoofdstuk 5 van aardrijkskunde (De Blauwe Planeet) een toets. De
blaadjes om te leren hebben ze mee naar huis gekregen.
Woensdag 25 april korfbaltoernooi.

GROEP 7/8.
Denk er aan vrijdag 27 april, Koningsdag zijn we al vrij. Volgende week dus maar 4 dagen les.
Woensdag 25 april korfbaltoernooi.

