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Pasen.
We vieren met alle leerlingen het Paasfeest op donderdag 13 april. In de schoolgids staat vermeld dat we
op Goede Vrijdag 14 apri, 1e Paasdag 16 april en 2e Paasdag 17 april vrij zijn.
Studiedag 18 april.
In het vorige Schakelnieuws heeft u kunnen lezen dat het team op dinsdag 18 april een studiedag heeft.
Deze informatie is niet helemaal juist. De studiedag is ’s middags. ’s Ochtends is er gewoon school en
alle leerlingen zijn ’s middags vrij.
Sportdag.
Onze school doet mee aan de Sportdag van Vroomshoop samen met alle andere scholen. Deze zal
plaatsvinden voor groep 5/6 op donderdag 20 april en voor groep 7/8 op vrijdag 21 april. De leerlingen van
groep 3 en 4 hebben geen sportdag. Voor hen is er een alternatief programma. Indien hier meer over
bekend is, hoort u dat van ons. Groep 1/2 heeft deze dagen gewoon les op school.
Vergaderingen.
De ouderraad vergadert op maandag 10 april en de medezeggenschapsraad op dinsdag 18 april.
Korfbal.
Het korfbaltoernooi is verzet naar dinsdag 9 mei (groep 3 en 4) en woensdag 10 mei (groep 5 t/m 8).
GVO en HVO.
U heeft van ons een opgaveformulier voor de lessen Godsdienstonderwijs en Humanistisch
Vormingsonderwijs voor het schooljaar 2017-2018 ontvangen. U heeft ook een informatiefolder ontvangen
over deze lessen. Indien u uw zoon/dochter nog niet heeft ingeschreven, wilt u er dan voor zorgen dat het
inschrijfformulier uiterlijk vrijdag 31 maart ingevuld bij ons op school is? Wij bieden deze lessen aan voor de
kinderen van groep 3 t/m 8. Het Godsdienstonderwijs wordt verzorgd door juf Christien Staman en het
Humanistich Vormingonderwijs door juf Gwendy Veldhuis. De lessen worden op vrijdagochtend onder
schooltijd gegeven en zijn niet verplicht.
Schoolfruit.
Week 15, dit is de week voor de Pasen, is de laatste week dat het Schoolfruit wordt verstrekt. Hierna is het
de bedoeling dat u weer zelf zorgt voor een gezond tussendoortje. Houdt u er rekening mee dat donderdag
bij ons altijd fruitdag is.

GROEP 1/2.
We werken deze week en volgende week met het project Wonen. 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 zijn/haar eigen huis. In de kring gaan we daar aandacht aan besteden.
Regel van de week: Als ik met een werkje stop, ruim ik alles netjes op.
Wat is de bedoeling van de inloop: Dat u samen met uw kind een werkje gaat doen, samen spelen of werken.
Letter van de week:
Deze week 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.
Taal:
Groep 1 gaat de komende drie weken bezig het naschrijven van hun eigen naam.
Groep 2 gaat twee, drie woorden samenvoegen tot een woord en ze gaan verhalen navertellen aan de hand van
pictogrammen

Rekenen:
Groep 1 herhaalt deze week 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 herhaalt deze week de cijfers 12 en 13. We herhalen de cijfers 1-10. 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 gaan die middag in de kring beginnen met welke letter begint een woord. We besteden aandacht aan de letter
h van huis. Daarnaast werken wij met ontwikkelingsmateriaal op het gebied van taal. Dit is aangepast aan het
niveau van het kind. We herhalen de cijfers 1-10. We besteden aandacht aan de cijfers 12, 13.
We gaan op het gebied van rekenen elkaar nabouwen. Hierbij leren ze oriënteren in de ruimte en tellen hoeveel
blokjes ze nodig hebben voor een bouwwerk. We sluiten de middag af met het schrijven in het schrijfschrift.
Activiteiten kalender voor de komende weken.
Do. 30 mrt
Een aantal kinderen van groep 1&2 gaan op bezoek bij woonzorg Flierborgh om
samen met de ouderen van de dagopvang van zorgaccent te zingen.
Vr. 7 april

Palm Pasen optocht 11.00 uur

Do.13 april

Paasfeest

Vr. 14 april
t/m ma. 17
april

Paasvakantie.
In het vakantierooster staat 14 t/m 17 april, dit moet zijn t/m 18 april i.v.m.
een studiedag van de leerkrachten.

di. 18 april

Studiedag PBS voor het team, alle leerlingen zijn ’s middags vrij.

Ma. 24
april t/m
vr.5 mei

Meivakantie

GROEP 3.
We zijn vandaag, vrijdag, begonnen met Kern 9 van Veilig Leren Lezen. De kinderen hebben een blaadje
meegekregen naar huis, waarop staat wat er allemaal behandeld wordt in Kern 9.
Met rekenen zijn we gestart met Blok 9. Hierin worden sprongen van 10 en 1 behandeld. Ook leren de kinderen te
werken t/m het getal 50. We leren ook klokkijken: de hele en de halve uren.
GROEP 4.
1x per week oefenen we op vrijdag de spelling met BLOON. We vragen de kinderen dit thuis iedere dag te doen.
De kinderen kunnen thuis ook met Ambrasoft oefenen, bijv. de tafels. We oefenen in de klas nu de tafel van 4.
Groep 8 heeft ons een aantal weken iedere dag een hlaf uur geholpen met lezen. Heel erg bedankt. We zijn erg
vooruit gegaan met lezen!
GROEP 5/6.
Iedere week Bloon oefenen op de computer. Deze week de woorden van week 27.
Tafels oefenen. Niet iedereen kent de tafels goed. Ga thuis ook oefenen. Dit kan via Ambrasoft of
www.tafeldiploma.nl
Sommige kinderen hebben een laag tempo op het gebid van lezen. Tempo kun je op de computer oefenen.
Google: woordentrainer CBS De Regenboog, Gorinchem of leerkans.com flitslezen.

GROEP 7/8.
Maandag 27 maart is er in het kader van ‘De Week van het Geld’ een gastles: Bank voor de klas.
Woensdag 29 maart doen we mee aan ‘Wandelen voor Water’.
Dinsdagavond 4 april doen de meisjes mee aan het voetbaltoernooi. Dinsdagavond 11 april wordt het toernooi
voor de jongens gehouden. Het toernooi vindt plaats op de voetbalvelden van het sportcomplex De Bosrand.
Groep 7 doet mee aan het Verkeersexamen. Het theoretische gedeelte is op donderdag 6 april en het praktische
gedeelte op dinsdag 11 april.
Dinsdagochtend 18 april en woensdag 19 april heeft groep 8 de IEP Eindtoets, we gaan deze ochtend ook niet
naar de gym.
Woensdag 5 april is de overdracht van het Vredesmonument. Dit jaar zijn wij adoptieschool en leveren we met de
leerlingen van groep 7/8 een bijdrage aan de dodenherdenking op 4 mei.

