Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 13 april
maandag 13 april
donderdag 16 april
maandag 20 april
di 21 t/m do 23 april
donderdag 23 april
vrijdag 24 april
vrijdag 24 april
maandag 27 april

weekopening juf Ciska
museum bezoek
studiemiddag (kinderen vrij)
weekopening juf Ina
cito eindtoets
uitgifte Opsteker nummer 17
Koningspelen
groep 1 en 2 vrij
Koningsdag (kinderen vrij)

groep
groep
team
groep
groep
groep
groep
groep
groep

7
5 en 6
2
8
1
1
1
1

t/m 8
t/m 8
en 2
t/m 8

Nieuws uit het team
Kleding en schoeneninzameling
Wij doen mee aan de kledinginzameling actie van Stichting Humantex. Alle kinderen krijgen een
plastic zak mee. Deze kunt u vullen en de zak kunt deponeren in de container. In april komt er
een container bij school te staan, waarin gedragen kleding en schoeisel
gedaan kan worden. Stichting Humantex zamelt gebruikte kleding en
schoenen in, die hun weg grotendeels vinden naar Oost- Europa en
Afrika. Per jaar wordt een bedrag overgemaakt aan het Lilianefonds,
dat op haar beurt als dank interessante lesprogramma’s met materiaal
voor de scholen verzorgt, als daar belangstelling voor is. Ook de
school zelf krijgt per kilo ingeleverde spullen een klein bedrag. Op
deze manier dragen we met elkaar bij aan een stukje duurzaamheid
(door het hergebruik van kleding)
Juf Anita
Juf Anita moet even bijtanken. De komende weken zal juf Anita wel op school zijn maar niet
voor de groep staan. Op advies van de arts zal ze het even wat rustiger aan moeten doen. We
hopen dat onze juf snel weer de oude wordt. Juf Alie staat nu de gehele week voor de groep.
Koningspelen
We zijn nog steeds op zoek naar ouders die op de vrijdagmorgen een groep
willen begeleiden. Kom ons helpen!
Studiemiddag
Donderdagmiddag zijn de kinderen vrij. Als team gaan we bespreken wat
onze plannen zullen zijn voor de komende jaren. Dit gaan we opschrijven in
ons schoolplan. Het tweede deel van de middag ontmoeten we collega’s van de andere scholen.
Ook met deze collega’s gaan we discussiëren over onderwijsinhoudelijke zaken.
Nieuws uit de schoolkring
Op donderdag 26 maart heeft de schoolkring vergaderd. Op grond van de uitslag van de enquête
is besloten om volgend schooljaar te starten met het continurooster. Alle ouders ontvangen nog
een brief over dit rooster. Ook zal er nog gelegenheid zijn om met de commissie om de tafel te
zitten om eventuele problemen te bespreken.
De schoolkring wil graag laurierstruiken planten rondom het plein. We zijn op zoek naar ouders
die willen helpen bij het planten van deze struiken.
Ook is het agendapunt donateurs ter sprake gekomen. Het bestuur van de vereniging stelt het
zeer op prijs dat ouders/verzorgers lid of donateur willen worden van de vereniging. In feite zijn
de christelijke scholen van de ouders/verzorgers. Door lid te worden van de vereniging kunt u de
ontwikkeling van het christelijk onderwijs meebepalen. De contributie bedraagt minimaal €5,00
per jaar. Op school zijn inschrijfformulieren aanwezig.
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Werken aan wat werkt
“Als ik boos wordt, kan ik weer rustig worden”
Deze weken ligt het accent op het beheersen van jezelf. Zo moeilijk
soms! We letten extra op kinderen die zich kunnen inhouden bij
akkefietjes, die boos worden en zichzelf weer rustig kunnen maken.
We zullen ook vragen, hoe ze zoiets moeilijks al kunnen! Thuis kunt u
dat ook benoemen: “Ik zag dat je het niet leuk vond dat de
computertijd om was, maar toch ben je meteen gestopt en hebt je
voetbal gepakt. Knap van je!” “Toen wij ruzie hadden over je bedtijd,
werd je snel weer rustig en konden we er over praten en overleggen.
Weet je wel, hoe goed dat is, dat je dat kan? Prima gedaan!”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Na een heerlijk lang paasweekend te hebben gehad gaan we nu weer vol goede moed beginnen.
De komende weken hebben we het thema Moederdag. Natuurlijk gaan we over Moederdag
zingen en werken. Dus moeders: de komende tijd niet teveel rond kijken in de klas! Andere
taakjes die we hebben zijn: Een werkblad taak voor gr. 2 en een takenboekje taak voor gr. 1.
Ook gaan we het woordje ik leren.
Nieuws uit groep 3 en 4
We kijken terug op een geslaagde paasviering en een heerlijke paaslunch.
De lunch was door de activiteiten commissie heel goed verzorgd.
Namens groep 3 en 4 hartelijk dank daarvoor.
De kinderen hebben genoten van hun vrije dagen en we zijn weer vol energie
begonnen.
Met groep 3 zijn we met lezen en spelling bezig in kern 10.
We oefenen allerlei lees- en spellingsmoeilijkheden.
Een paar voorbeelden zijn: aai, ooi en oei woorden, woorden die eindigen op een d of t en nk/ng
woorden.
Met rekenen oriënteren we ons tot de 100 en maken we sommen tot de 20.
Verder zijn we bezig met meten en met de kalender.
Het thema lente staat centraal in groep 3 en 4. We knutselen en tekenen
hierover.
In groep 4 oriënteren we ons met rekenen tot 200 en maken sommen tot 100.
We zijn druk bezig met het oefenen van de tafel van 3.
Wilt u de tafel van 3 ook met uw kind thuis gaan oefenen?
Verder kennen we al de tafel van 1, 10, 2 en 5.
We zijn verder bezig met de windroos, noord, zuid, oost en west.
Donderdag 17 april is het controledictee van thema 9.
Over de koningsspelen van 24 april krijgt u binnenkort een brief mee.
Nieuws uit groep 5 en 6
Na een heerlijk, lang Paasweekend, nu weer aan het werk. Er staat alweer wat leuks voor de
deur. Aanstaande dinsdag hebben we een project van kunst en cultuur, museumschatjes. We
worden om kwart over 10 bij Ellert & Brammert verwacht. De kinderen gaan hier allerlei
opdrachten doen met een kijkwijzer. We gaan hier op de fiets naartoe.
I.v.m. dit museumbezoek, gaan wij as. dinsdag niet naar de sporthal.
Voor spelling ronden we hoofdstuk 8 af. Maandag 20 april is het signaaldictee, dinsdag 28
april het controledictee.
Gymles as. Dinsdag
I.v.m. een museumbezoek van groep 5 & 6 aanstaande dinsdag, gaan wij niet naar de sporthal.
De kinderen van groep 5 t/m 8 worden aanstaande dinsdag gewoon op school verwacht.
Nieuws uit groep 7 en 8
Wat gaat dit jaar snel voorbij... we hebben genoten van de paasviering vorige week en het
samen eten. Toen was het tijd voor een paar dagen welverdiende rust! De komende periode
staat in het teken van hard werken en.. de Cito eindtoets voor groep 8 en de entree toets voor
groep 7. U als ouders heeft deze week informatie hierover ontvangen.
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Beide toetsen zijn in week 17, de entreetoets begint op maandag 20 april, en de cito eindtoets
is op dinsdag 21, woensdag 23 en donderdag 24 april.

Schoolvoetbaltoernooi
Ook willen we alle ouders
bedanken die geholpen hebben bij
het schoolvoetbaltoernooi. We
hebben genoten! Fijn dat u de
kinderen wilde begeleiden en
rijden naar het toernooi. Ondanks
alle drukke werkzaamheden zijn
er toch weer mensen bereid
gevonden hun tijd hierin te steken
en dit waarderen we enorm!

Nog een paar weken en dan is het zover

DE START VAN DE DOEKOE-ACTIE!
Beste Deelnemer,
Nog een paar weken en dan is het zover: de start van de Doekoeactie. Doekoe belooft ook dit keer weer een groot succes te worden.
Maar liefst 630 basisscholen doen mee! We willen jullie van harte
bedanken voor jullie enthousiaste reacties op de actie én voor de vele
aanmeldingen.
In de week voor Pasen komt de supermarktmanager van jouw Coop nog bij je langs om de laatste
zaken te bespreken en om je een promotiepakket te overhandigen. Hiermee kun je als je dat wilt
Doekoe nog beter onder de aandacht brengen op jouw school.
Vervolgens trappen we op dinsdag 7 april de Doekoe-actie af.
Samen sparen we voor de sport & spelmaterialen en maken we een succes van de Doekoe
Schoolpleinactie!
Met vriendelijke groeten,
Het Doekoe Team

Hiep hiep hoera!!
zondag 12 april
donderdag 16 april
maandag 20 april
dinsdag 21 april
vrijdag 24 april
vrijdag 24 april
zondag 26 april
dinsdag 28 april

Nick Polane
Anouk va der Velde
Linde Schepers
Marijn Wever
Justin Martens
Sophie van der Werf
Anouk Zwiers
Veerle Storm

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

8
8
7
1
5
3
6
7
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