Belangrijke data voor de komende periode:
di 19 t/m do 21 april
do 21 april 10:30 uur van Royenschool
vrijdag 22 april
woensdag 27 april
do 28 april t/m vr 6 mei
maandag 9 mei
vrijdag 13 mei
maandag 16 mei
dinsdag 17 mei
dinsdag 17 mei
woensdag 18 mei

cito eindtoets
voorstelling “Woeste Willem”
Koningsspelen
Koningsdag (vrij)
meivakantie
k & c start project
groep 1 en 2 vrij
2e Pinksterdag
k & c excursie Rij maar an
K &c voorstelling Droomstad
samsam dag

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

8
1
1
1
1
5
1
1
5
7
1

en 2
t/m 8
t/m 8
t/m 8
en 6
en 2
t/m 8
en 6
en 8
en 2

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben de afgelopen 3 weken €24,80 meegenomen. Alle gevers en geefsters:
hartelijk bedankt!
Nieuws uit het team
Voetbaltoernooi in Dalen en Dalerveen
Met veel plezier hebben wij meegedaan aan de voetbaltoernooien. De meisjes speelden hun
wedstrijden in Dalen en de jongens voetbalden op de velden van Dalerveen.

NME-project
Dit onderwijsproject ging over bomen in de schoolomgeving. Kinderen leerden het verschil
tussen bomen en struiken. Het project werd afgesloten met een ontdekpad.
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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
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.
Verder hebben we deze week een nieuwe letter aangeboden nl. de m van mama. De kinderen
mogen spulletjes meenemen voor de letterplank die met deze klank beginnen. Oproep: Wie
heeft er nog wat oude broeken en onderbroekjes liggen die we op school kunnen gebruiken voor
ongelukjes?
Nieuws uit groep 3 en 4
In groep 3 zijn we volop aan het werk in kern 9. De kinderen leren samengestelde woordjes te
lezen, ze kunnen al kleine zinnetjes schrijven en we hebben een brievenbus in de klas waar ze
zelfgeschreven briefjes in kunnen stoppen. Regelmatig worden deze voorgelezen. Een heel
aantal kinderen heeft al voor de klas gestaan met de `verteldoos´. Dat is altijd weer heel
spannend. Maar een goede oefening om voor een groep te presenteren en ze doen het allemaal
fantastisch! In groep vier hebben we de dictees alweer afgerond van thema acht en het is top
gemaakt. Goed gedaan allemaal! Met rekenen houden we ons bezig met het inzicht in
vermenigvuldigen, het blijkt dat de tafels van 3 en 4 nog niet helemaal geautomatiseerd zijn,
daar gaan we de komende tijd wat extra tijd aan besteden. De kinderen hebben het schema en
de info voor de spreekbeurten mee naar huis gekregen. Ze hebben er zin in; sommigen zijn
zelfs al begonnen. Leuk dat enthousiasme. Afgelopen donderdag hebben de kinderen het
ontdekpad behorende bij het project ´bomen’ gelopen, welke tevens een afsluiting was van het
project. Ze hebben dat samen gedaan met de bovenbouw. De opdrachten z ijn met veel plezier
gemaakt!
Nieuws uit groep 5 en 6
Door de afwezigheid van juf Inge, staat er wel eens een andere juf voor de groep, maar met zijn
allen werken we hard door. Op 14 april hebben we het signaaldictee gemaakt en binnenkort
volgt het controledictee weer. Maar ook hebben we een leuke activiteit gedaan, namelijk het
bomenproject met als afsluiting een bomen-ontdekpad. Op 21 april is er weer creamiddag en we
zoeken nog ouders die, die middag kunnen helpen. Graag aanmelden bij juf Sabine en juf C iska.
Nieuws uit groep 7 en 8
Nog even voorstellen: Hallo allemaal, mijn naam is Sabine. Voor de meeste van jullie een
bekende naam. Vanaf april sta ik drie dagen voor groep 7 en 8. De dagen dat ik voor de groep
sta zijn, maandag, donderdag en vrijdag. Mochten er nog vragen zijn of wilt u meer weten, kom
dan gerust even binnen lopen.
Donderdag 7 april hebben de kinderen het schriftelijke verkeersexamen gemaakt, alle kinderen
hebben het gehaald! Op donderdag 14 april hebben de kinderen van groep 7 het
praktijkexamen gedaan in Sleen, ook hiervoor zijn ze allemaal geslaagd!
Volgende week staat de eindtoets alweer op het programma voor groep 8. De eindtoets wordt
afgenomen van 19 tot 21 april. We hopen, dat de nu nog zieke juf Jolande, daar bij aanwezig
kan zijn. Volgende week is er geen gym i.v.m. de eindtoets en de creamiddag.

Hiep hiep hoera!!
woensdag 20 april
donderdag 21 april
zondag 24 april
zondag 24 april
dinsdag 26 april
donderdag 28 april
donderdag 5 mei
vrijdag 6 mei
vrijdag 13 mei
donderdag 19 mei
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Linde Schepers
Marijn Wever
Justin Martens
Sophie van der Werf
Anouk Zwiers
Veerle Storm
Dewi Latumahina-Akkerman
Mika Dokter
Eva De Ridder
Jovino Latumahina

groep 8
groep 2
groep 6
groep 4
groep 7
groep 8
groep 6
groep 8
groep 5
groep 8
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