Belangrijke data voor de komende periode:
vrijdag 24 april
maandag 27 april
ma 4 t/m vr 15 mei
woensdag 20 mei
woensdag 20 mei
donderdag 21 mei
vrijdag 22 mei
zo 24 t/m ma 25 mei
donderdag 28 mei
vrijdag 29 mei

Koningspelen
Koningsdag
meivakantie
voorstelling
samsamdag
uitgifte Opsteker nummer 18
groep 1 en 2 vrij
Pinksteren
kleuterfeest
groep 1 en 2 vrij

groep 1 t/m 8

groep
groep
groep
groep

7
1
1
1

en 8
en 2
t/m 8
en 2

groep 1 en 2
groep 1 en 2

Zending zover Grenzen
Op verzoek verschijnt vanaf nu weer in iedere Opsteker het bedrag dat de kinderen sparen voor
ons sponsorkind en - gezin in Moldavië. Elke maandag mogen ze een (klein) bedragje
meenemen naar school, zodat we samen kinderen kunnen helpen die het moeilijk hebben!
Afgelopen periode (jan/febr./mrt) is er een bedrag van €47,36 meegenomen. Fijn! De afgelopen
twee weken was de opbrengst € €13,45. Iedereen die heeft bijgedragen: Hartelijk bedankt!
Nieuws uit het team
Koningsspelen
Morgen is het zover. Alle leerlingen van Schoonoord gaan morgen sporten. We starten met een
stevig ontbijt en daarna gaan de onderbouwkinderen spelletjes doen in en rondom onze school.
De ouderen gaan naar de sportvelden. De kinderen gaan twee sporten beoefenen. Ze konden
kiezen uit korfbal, voetbal, streetdance, zelfverdediging, tennis, gymnastiek, handbal en
basketbal. We willen de ouders bedanken die deze morgen een groep hebben begeleid.
De schoolbieb
Deze week ontvangen we de biebboeken voor onze
schoolbieb. We hebben een kast gekregen. In deze
kast komen de boeken te staan. De heer Berkepies
heeft samen met Bert Dam de kast in elkaar gezet.
Eindtoets
Drie dagen lang zijn de kinderen bezig geweest met
de eindtoets. We hebben een gedegen voorbereiding
gehad. Er is veel extra geoefend.
Nieuws van de penningmeester
Er zijn nog een groot aantal ouders die de ouderbijdrage niet hebben betaald. Deze ouders
hebben deze week een brief ontvangen. Wilt u zo spoedig het bedrag overmaken? We hebben
het geld echt nodig om de kosten van het kamp en het schoolreisje te betalen. Alvast hartelijk
dank!
Werken aan wat werkt
“Ik ben vrolijk”
Deze week letten we op vrolijke en opgewekte kinderen. Waarom? Kinderen die
zich uiten, voelen zich vaak prettig, en dat is natuurlijk belangrijk! Samen
plezier maken, lol hebben, het fleurt je leven en de sfeer in de groep. Kinderen
worden zich zo ook bewuster van de leuke dingen, dingen waar ze vrolijk van
worden. “Je had echt plezier vanmiddag volgens mij, toen je met Pieter en Jim
in het zwembadje aan het spelen was!” “Je komt zo vrolijk binnen, vertel eens?”
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Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Over 5 weken, nl. 28 mei (anderhalf week na de meivakantie), vieren we het kleuterfeest op
school. Het thema is opa’s/oma’s en gelijk na de meivakantie beginnen we al met dit thema.
De kinderen mogen op het kleuterfeest allemaal verkleed op school komen als opa/oma.
Als u googelt op “verkleed als opa en oma”, krijgt u leuke en
eenvoudige suggesties. De officiële uitnodiging volgt nog. Maar nu
alvast een berichtje i.v.m. het uitzoeken van de kleding van uw kind.
Maar voordat het zover is, vieren we eerst nog de samsamdag op 20
mei. Dit is een gezamenlijk feest met de kleuters van de van
Royenschool, de kleuters van de Kiel, de peuters van Pinokkio en de
peuters van de PSZ/Drieluik. Dit feest wordt gehouden bij de van
Royenschool en op het korfbalveld. Deze uitnodiging volgt ook nog.
Nu zijn we nog bezig met het thema moederdag. We zijn heel druk
bezig met een grandioos cadeau voor mama, maar we verklappen
niets. Het is een geheimpje.
Maar morgen hebben we eerst de koningsspelen. Het belooft een
leuke dag te worden.
Nieuws uit groep 3 en 4
Groep 3
Kern 10 van veilig leren lezen wordt deze week afgesloten en we beginnen volgende week met
een nieuwe kern. Het thema van deze kern is “mijn lievelingsboek”. Informatie over kern 11
gaat deze week mee. Ook met rekenen zijn we met een nieuwe blok begonnen. Daarin gaan we
bezig met de getallenrij tot 100, groepjes maken van 2 en 5 als voorbereiding op de tafels,
optellen en aftrekken tot 20 en verder gaan we bezig met patronen en basisfiguren.
Groep 4
In groep 4 komen weer spellingsregels aanbod waar we mee aan de
slag gaan. De informatie hierover is afgelopen dinsdag meegegaan.
Lezen doen we met veel plezier. Helpt u thuis ook een handje mee
door thuis met uw kind te lezen en/of voor te lezen?
Met rekenen zijn we in blok 6 begonnen. In deze blok gaan we aan
de slag met contextvraagstukjes, op verschillende manieren t/m 100
rekenen, oriëntatie tot 200 en meten en wegen. Met meten gaan
leren meten met een liniaal, verder een plattegrond aflezen en
tabellen leren lezen.
We zijn aan het knutselen voor een hele speciale dag…………….. dus
moeders ogen even dicht als u in de klas komt.
Voor woordenschat schrijven we in groep 3 en 4 ieder week 5 nieuwe woorden op die we nog
moeilijk vinden. De koningsspelen komen steeds dichter bij. We hebben het energie-lied geleerd
met de bij behorende bewegingen. We ontbijten op school om 8.45 uur en de kinderen zijn om
half 12 vrij. Volgende week gaat er een brief mee over de verteldoos voor groep 3 en een
spreekbeurt voor groep 4. Ook gaat er een opgavebrief mee voor heen- en terugrijden voor de
gymlessen.
Nieuws uit groep 5 & 6
Het zijn leuke weken met allerlei activiteiten.
Vorige week hebben we het museumbezoek
gehad bij Ellert en Brammert. Dit was erg leuk.
De kinderen zijn erg leuk en serieus met de
opdrachten bezig geweest en het weer werkte ook
heerlijk mee!
Aanstaande vrijdag zijn de koningsspelen. We
hopen dat dit ook een leuke, sportieve dag wordt.
Ondertussen ronden we blok 5 van rekenen
af. Groep 5 heeft deze week de toets, groep 6
volgende week. Dan nog 1 blok te gaan, en dan is
het boek uit!
Van taal en spelling ronden we hoofdstuk 8 af. De
kinderen hebben inmiddels het signaaldictee
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gemaakt, dinsdag 28 april volgt het controledictee.
De taaltoets is ook deze week gemaakt. Bij groep 5 ging het over het gebruik van hoofdletters,
enkelvoud en meervoud en het alfabet. Bij groep 6 ging het over werkwoorden en zelfstandige
naamwoorden, overtreffende trap, uitdrukkingen en de persoonsvorm. De kinderen zijn nu aan
het herhalen en verdiepen.
We wensen u alvast een fijne meivakantie toe!
Nieuws uit groep 7/8
Als u dit leest, is het achter de rug. De Cito eindtoets in groep 8 en de
entreetoets in groep 7. Stilte in de klas, geconcentreerde koppies, hier en
daar een zucht en een druppel zweet. Ze hebben gewerkt als kampioenen!
Rond 22 mei hopen we de uitslag binnen te hebben, en dit wordt met u
besproken.
Er is een fout geslopen in de activiteitenkalender. Ons schoolkamp naar
Schiermonnikoog vindt plaats van woensdag 24 juni t/n vrijdag 26 juni. De
kinderen hebben dit waarschijnlijk al doorgegeven thuis, maar zet u, voor
de zekerheid, deze dagen in uw kalender?
En na gedane arbeid.. is het goed sporten! Vrijdag zijn er de
Koningsspelen, en beginnen we met een lekker ontbijtje op school. We
hebben er zin in!

Hiep hiep hoera!!
vrijdag 24 april
vrijdag 24 april
zondag 26 april
dinsdag 28 april
dinsdag 5 mei
woensdag 6 mei
dinsdag 19 mei

Justin Martens
Sophie van der Werf
Anouk Zwiers
Veerle Storm
Dewi Latumahina-Akkerman
Mika Dokter
Jovino Latumahina

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

5
3
6
7
5
7
7
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