Belangrijke data voor de komende periode:
vrijdag 27 maart
groep 1,2,3 en 4 vrij.
maandag 30 maart
weekopening juf Inge
donderdag 2 april
Paasviering
vrijdag 3 april
Goede vrijdag
maandag 6 april
2e Paasdag
dinsdag 7 april
verenigingsdag (kinderen vrij)
woensdag 8 april
schoolvoetbaltoernooi
donderdag 9 april
uitgifte Opsteker nummer 16

groep 1 t/m 4
groep 5
groep 1 t/m 8

team
groep 1 t/m 8

Open dag en afsluiting project “Tijdzappen”

De open dag was een groot succes. De ouders, grootouders en andere belangstellenden genoten
van de optredens van de verschillende groepen. In het overblijflokaal was het een drukte van
belang. Velen bekeken de vele oude klassenfoto’s
Nieuws uit het team
De koningsdag
Op vrijdag 24 april worden de Koningsspelen gehouden.. De groepen 5
t/m 8 gaan deze dag sporten op de sportterreinen van Schoonoord. U
ontvangt binnenkort een brief over deze dag. We zijn op zoek naar
ouders die een groepje willen begeleiden. U kunt zich bij de leerkracht
opgeven.
Paasviering
Op donderdag 2 april gaan we het paasfeest vieren. Deze paasviering
wordt gehouden in de schoolzaal van de school. Alle kinderen en leerkrachten werken mee aan
deze viering. Deze viering zal gehouden worden aan het eind van de morgen. Na de viering gaan
de leerlingen in de verschillende ruimten genieten van een paasmaaltijd. De activiteitencommissie
zal deze maaltijd verzorgen. Om 13.00 uur is deze maaltijd afgelopen. De kinderen zijn dan vrij.
Luizenmoeders gevraagd
Ook het team van de luizenmoeders vraagt versterking. Regelmatig worden door
de luizenmoeders alle groepen gecontroleerd. De groep luizenmoeders bestaat nu
uit te weinig moeders. We willen graag versterking. Wie wil zich bij ons aansluiten?
Werken aan wat werkt
“Ik ben een echte vriend, op mij kan je vertrouwen” (ik ben jouw vriend, ben jij
ook mijn vriend?)
Vriendschap is heerlijk, vrienden zijn belangrijk in ieders leven. Wat maakt je een
goede vriend? We letten deze weken op kinderen die zich naar elkaar toe aan
afspraken houden, iets beloven en het ook doen, die aandacht hebben voor hun vrienden. Als u
het ook belangrijk vindt dat uw kind zelf ook een goede vriend is, prijs het dan als u gedrag ziet
dat daar bij past. “Weet je, wat knap van je dat je je aan de afspraak hield om te spelen met Bas.
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Ik hoorde dat je ook werd meegevraagd om te gaan zwemmen met Jan. Maar afspraak is
afspraak voor jou. Ik ben trots op je!” of: “Lief van je dat je aan Anja vroeg hoe het bij de
tandarts is geweest. Ze kon fijn even van zich afkletsen nu!”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
We zijn deze week begonnen met het thema pasen. Natuurlijk horen hier ook weer
taakjes bij. Gr. 1 en 2 maken allebei een paasmandje, gr. 1 een mandje met een
haas voorop en gr. 2 een kuiken in een ei.
Gr. 1 gaat ook een kip en een kuiken vouwen. Gr. 2 gaat de letter b stempelen en
hier over tekenen.
De kinderen mogen weer spulletjes meenemen voor de letterplank die met deze klank begint.
Klary van de bieb komt ook weer voorlezen.
Verder zijn we druk bezig om de paasliedjes te leren. Volgende week donderdag vieren wij het
paasfeest en aansluitend de paasmaaltijd. We gaan dan op school een broodje eten.
Nieuws uit groep 3 en 4
Zoals u in ons eigen dinosaurusmuseum heeft kunnen zien, zijn wij heel enthousiast bezig
geweest met het project tijdzappen. We hebben veel geleerd over deze enorme dieren. Leuk dat
er zoveel belangstelling was op de Open Dag. De kinderen van groep 4 hebben nieuwe
spellingwoordjes meegekregen naar huis. We willen u graag vragen deze regelmatig met uw kind
te oefenen. In groep 3 beginnen we volgende week alweer met kern 10. Het gaat razendsnel en
wat kunnen ze al goed lezen. De brief en veilig en vlot woordjes behorende bij kern 10 zijn ook
weer mee naar huis. En regelmatig thuis even de woordjes lezen, levert enorm veel op! Volgende
week vieren wij Pasen op school en we zijn druk de liedjes onder de knie te krijgen.
Nieuws uit groep 5 en 6
Wat was het fijn velen van u te zien op de open dag. Zoals u heeft gezien hebben
de kinderen van groep 5 en 6 veel geleerd over het vervoer door de jaren heen.
Ook hebben ze goede ideeën over hoe het er in de toekomst uit zal gaan zien. Leuk
om te zien hoe enthousiast de kinderen hiermee bezig waren.
De voorstelling van vorige week ging helaas niet door wegens ziekte. Er komt nog een nieuwe
datum, dus deze voorstelling houden we nog tegoed.
Inmiddels zijn we ook begonnen met het oefenen voor de paasviering. Maar eerst heeft groep 5
aanstaande maandag, 30 maart, nog de weekopening. Bij deze van harte uitgenodigd om te
komen kijken!
Nieuws uit groep 7 en 8
Wat was het leuk (en druk!) tijdens het open huis! Onze leerlingen hebben laten zien dat de
manieren van communiceren in de loop van de jaren erg veranderd is. Ze hadden ook mooie
PowerPoint gemaakt waar we van onder de indruk waren!
Ook hebben we vorige week een les gehad van een mevrouw van bureau Halt.
We leerden over regels en respect, over agressie en hoe je daar mee om zou
kunnen gaan.
Daarnaast oefenen we nu voor de Paasviering van volgende week, en zijn we al
begonnen met de musical in groep 8! U ziet het, vervelen is er niet bij.
Huiswerk:
Maandag 13 april signaaldictee thema 8 spelling
Vrijdag 17 april controledictee thema 8 spelling
Hiep hiep hoera!!
vrijdag 27 maart
Vera Wever
dinsdag 31 maart
Mick Kuipers
woensdag 1 april
Thomas Berkhout
donderdag 2 april
Davey Kremer
donderdag 9 april
Levi Middeljans
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