Belangrijke data voor de komende periode:
zo 24 t/m ma 25 mei
dinsdag 26 mei

Pinksteren
Opening schoolbieb

donderdag 28 mei
vrijdag 29 mei
maandag 1 juni
donderdag 4 juni

Kleuterfeest
groep 1 en 2 vrij
Weekopening
uitgifte Opsteker nummer 19

Alle groepen, ouders,
15.00 -15.30 uur
groep 1 en 2
groep 1 en 2
groep 4
groep 1 t/m 8

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer € 14,75 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt! We vinden het fijn dat jullie iedere maandag geld meebrengen voor onze
sponsorkinderen in Moldavië!
Nieuws uit het team
Continurooster
U ontvangt vandaag een brief over de invoering van het continurooster. We starten volgend
schooljaar met dit rooster. Hebt u nog vragen dan kunt u terecht bij de commissie. Ze weten
vast een antwoord op u vragen.
Werken aan wat werkt
“Ik kan complimenten geven”
We hopen natuurlijk dat u uw kinderen overlaadt met
complimenten, iedere keer als er een aanleiding voor is! Maar
als kinderen elkaar complimenten geven, komen ze vaak nog
directer aan. “Wat leuk, ik hoorde je tegen Sonja zeggen dat ze
zo mooi kan tekenen. Daar werd ze wel blij van zag ik.” Of “Fijn
dat je tegen Mark zei, dat hij zo mooi op zijn gitaar gespeeld
had. Daar werd hij vrolijk van!”
Nieuws uit de GMR
Op woensdag 22 april heeft de GMR weer vergaderd.
Via de nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de onderwerpen die tijdens deze
vergadering besproken zijn.
De volgende punten zijn aan de orde geweest:
 Het bestuursformatieplan
 CAO PO
 Wet werk en zekerheid (WWZ)
 Passend Onderwijs
Namens de GMR, Daniël de Leeuw
Feestelijke opening Schoolbibliotheek
Op dinsdag 26 mei is het zover! Onze schoolbibliotheek is ingericht en
gaat van start! We vieren dit met een klein feestje. Vanaf drie uur
bent u van harte welkom te komen kijken op school. De ouders van
de kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen dan ook nog samen met hun
kind een boek uitzoeken dat wordt aangeboden door de
schoolbibliotheek (de oudere kinderen doen dat zelf, eerder die
middag). We zijn blij dat op deze manier onze kinderen kunnen
blijven lezen en boeken kunnen kiezen!
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Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Na gisteren de Samsamdag te hebben gevierd met alle kleuters en peuters is
het volgende week al weer tijd voor een feest. Dan hebben we het kleuterfeest.
Het thema is opa’s en oma’s. De kinderen mogen allemaal verkleed komen als
opa of oma.
We zijn nu al druk bezig met het oefenen van liedjes en versjes. Ook maken we
een opa of oma knutsel. Volgende week maken we nog een opa/oma slinger.
De uitnodiging voor dit kleuterfeest hebben de kinderen deze week al
meegekregen.
Het feest begint om kwart voor 9 en duurt tot 13.00 uur. Dan kunt u uw kind
weer ophalen en ze zijn dan vrij. Ook vrijdag 29 mei zijn de kinderen vrij.
We hopen op goed weer en een geweldig opa en oma feest.
Nieuws uit groep 3 en 4
Na de vakantie zijn we deze week weer vol goede moed en uitgerust begonnen.
We werken de komende tijd over het thema boeken.
We knutselen een egel van een oud boek.
We hebben een tekening gemaakt van ons lievelingsboek.
We bereiden ons voor op de opening van de schoolbibliotheek en leren het lied ‘Boekenwurm’
van Kinderen voor Kinderen.
In groep 3 leren we woorden met drie lettergrepen lezen zoals
appeltaart/rekenboek/voetbalschoen.
Met rekenen doen we o.a. sommen over het tiental zoals 7+5=7+3+2=12
In groep 4 rekenen we vooral met sommen t/m100.
De sommen die over het tiental gaan zijn het lastigst zoals
38+54= en 72-46=
Het signaaldictee is geweest en is goed gemaakt. We bereiden ons voor op het controledictee.
Iedere week staan er weer nieuwe woorden centraal om onze woordenschat uit te breiden.
Op maandag 1 juni heeft groep 4 de weekopening.
Nieuws uit groep 5 en 6
Na een heerlijke, welverdiende vakantie, zijn we weer gestart.
Groep 5 is nu ook begonnen met het werken met een weektaak. Groep 6 deed dit al.
We zijn bezig in het laatste blok van rekenen. Groep 5 is bezig met grote keersommen, zoals 6
x 34. We doen dan eerst 6 x 30, en dan nog 6 x 4. De antwoorden tellen we
bij elkaar op.
Groep 6 is bezig met de breuken. Dit gaat steeds beter!
De kinderen krijgen volgende week les van juf Annemarije. Zij gaat met de
kinderen bespreken hoe je eigenlijk goed je tanden poetst, en waarom dat zo
belangrijk is. U heeft straks dus allemaal tandenpoetsexperts in huis!
De volgende dictees staan gepland:
Signaaldictee thema 9: dinsdag 2 juni
Controledictee thema 9: dinsdag 9 juni
Nieuws uit groep 7 en 8
Het lijkt wel of we meer vrij zijn dan naar school gaan de laatste tijd! Maar geloof me, de dagen
dat we op school zijn pakken we ook aan. Tussendoor is er ook tijd voor een leuke voorstelling
(woensdag), een praktisch verkeersexamen (groep 7, donderdag), spreekbeurten, boekbeurten
en natuurlijk het oefenen voor de musical. En we werken hard aan de laatste hoofdstukken van
taal, rekenen en spelling. Ook bereiden we iets leuks voor t.b.v. de opening van onze schoolbieb
op dinsdag 26 mei….
Huiswerk :
Dinsdag 26 mei: signaaldictee spelling thema 9
Maandag 1 juni: controledictee spelling thema 9

Hiep hiep hoera!!
zondag 31 mei
maandag 1 juni
maandag 1 juni

Simon Berkhout
Christiaan Nijsen

Tess Doldersum

groep 4
groep 7
groep 2
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