Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 10 april
donderdag 13 april
vrijdag 14 april
maandag 17 april
dinsdag 18 t/m donderdag 20 april
vrijdag 21 april
maandag 24 t/m vrijdag 28 april
donderdag 27 april

weekopening juf Ina
Paasviering (13:00 uur vrij)
Goede vrijdag
2e Paasdag
cito eindtoets
Koningsspelen
meivakantie
Koningsdag

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

1
1
1
1
8
1
1
1

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

Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 19,55 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Paasviering
Op donderdag 13 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
genieten van een paasmaaltijd. De activiteitencommissie zal deze maaltijd verzorgen. Om 13.00
uur is deze maaltijd afgelopen. De kinderen zijn dan vrij.
Koningsspelen
Op vrijdag 21 april worden de Koningsspelen gehouden.. De groepen 5
t/m 8 gaan deze dag sporten op de sportterreinen van Schoonoord. De
leerlingen hebben woensdag een brief over deze dag mee gekregen. We
zijn op zoek naar ouders die een groepje willen begeleiden. U kunt zich
bij de leerkracht opgeven.
Voetbaltoernooi
Volgende week woensdag doen onze bovenbouwleerlingen mee aan het jaarlijkse
voetbaltoernooi. De jongens hebben samen met de Kiel een elftal gevormd. Zij gaan voetvallen
in Dalen. Ook de meisjes gaan woensdag de wei in om de strijd aan te gaan met andere scholen.
Leuke activiteiten in samenwerking met de Kiel
Door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten willen we ons onderwijsaanbod verbeteren en
verbreden. In de maanden mei en juni gaan we op dinsdagmiddag gezamenlijk activiteiten doen.
Sommige kinderen doen dit op de Kiel en anderen doen dit op de Slagkrooie. Binnenkort
ontvangt u meer informatie.
Nieuws van de penningmeester en de schoolkring
U hebt afgelopen maandag een brief ontvangen over de ouderbijdrage en het schoonmaken. In
de brief over de ouderbijdrage werd een verkeerd bedrag genoemd. Vandaar dat u nogmaals de
brief ontvangt bij deze Opsteker. De bijdrage voor de bovenbouwleerlingen was niet goed
vermeld.
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
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Bas. 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 gaan deze en volgende week nog verder met het thema afval.
We hebben al hele leuke dingen geknutseld van afval en over afval.
Volgende week gaan we nog een vulzak maken. Dat is een zakje dat
vastgemaakt is aan een vrolijk gezicht.
Verder hebben we een leuk lied geleerd van Ernst en Bobbie. Het heet
“denk na wat je doet” en het is te vinden via Youtube.
Ook zijn we heel druk bezig om de Paasliedjes te leren.
Als we de paasviering en maaltijd hebben gehad, hebben we een paar dagen vrij.
Volgende week krijgen we er weer een nieuwe leerling er bij.
Ze heet Charlotte Kootstra en wordt op 16 april 4 jaar.
We willen haar heel veel plezier en succes bij ons op school wensen.
Oproep: We hebben op zeer korte termijn heel veel olvarit potjes nodig (het liefst de kleinste
maat). Wilt u ze sparen en meegeven aan uw kind?
Ook hebben we plastic tassen nodig! Wilt u ook deze aan uw kind meegeven?
Nieuws uit groep 3 en 4
Met lezen zijn we in groep drie alweer op de helft van kern 9. Het gaat razendsnel en de
kinderen kunnen dan ook al heel moeilijke woorden lezen. Zoals woordjes die eindigen op aai,
ooi en oei en woorden met zowel drie medeklinkers vooraan als achteraan, zoals straat en eerst.
Met rekenen zijn we bezig met het aanvullen tot 20 en het herhaald optellen. Dit als
voorbereiding op vermenigvuldigen. Ook leren we klokkijken met hele en halve uren en kunnen
we bedragen t/m 20 euro op verschillende manieren betalen. In groep vier hebben we het
signaaldictee van thema 7 gemaakt en deze is goed gemaakt door iedereen! Top! Volgende
week dinsdag staat het controledictee op het programma. Met taal leren we om van
vertelzinnen vraagzinnen te maken en we leren meervoudsvormen om te zetten in
enkelvoudsvorm; De flessen liggen in de mand-De fles ligt in de mand. Best moeilijke lessen
dus! De tafels zijn op dit moment erg belangrijk in groep 4. We oefenen dan ook op alle
mogelijke manieren en dat gaat best heel goed. Zoals vermenigvuldigen met euro’s. Ook leren
we al herhaald aftrekken, dit is de eerste stap die we maken richting delen. Daarnaast oefenen
we druk voor onze Paasviering. Nog een weekje hard werken en dan kunnen we genieten van
een heerlijk Paasweekend!
Nieuws uit groep 5 en 6
Nog een weekje, en dan gaan we genieten van een lang paasweekend.
We zijn vorige week naar het Leesvirusfeest geweest. Dit was erg leuk! Zelfs juf Ciska moest
meedoen aan het ren je rot spel. We hebben hiermee lekkere snoepjes gewonnen! Afgelopen
dinsdag zijn de kinderen op zoek geweest naar hun eigen museumschat, in het
openluchtmuseum Ellert & Brammert. We hadden heerlijk weer erbij, en de kinderen zijn in
groepjes hard met de opdrachten aan het werk geweest. Deze week ronden we thema 7 van
taal en spelling af. Met rekenen zijn we in groep 5 bezig met geldsommen. Hoeveel geld krijg je
terug bij de winkel, met breuken. Waar hoort de breuk op de getallenlijn. Ook zijn we druk bezig
geweest met pannenkoeken en pizza’s te verdelen. Dus mocht u dit binnenkort eten, laat uw
kind ze dan eens verdelen  Deze week was onze juf Ciska ziek, we hopen dat ze er volgende
week weer is.
Nieuws uit groep 7 en 8
Wat wordt er hard gewerkt… de kinderen uit groep 8 bereiden zich voor op hun eindtoets
(vraagstelling, kiezen en dat samen bespreken, heel leerzaam!) en de kinderen uit groep 7 leren
van alles over cijferen, oppervlakte en woordenschat. Tussendoor krijgen we ook les van
mensen uit de praktijk: bijvoorbeeld over de dode hoek bij vrachtwagens (bedankt VVN) en
over groepsdruk. Deze les werd gegeven door Halt, en was al herkenbaar voor onze leerlingen.
Je laat je zo makkelijk meeslepen in een groep, en wanneer zeg je: “Nee, dit wil ik niet?”
Op dinsdag 11 april is er het controledictee van thema 8.
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Nieuws van de activiteitencommissie
Een groot succes was het,” de Droge Worsten Actie”. Een nieuw in het leven geroepen traditie,
om de activiteitenkas van onze school wat te spekken. Op 20 maart werden de
inschrijfformulieren aan de kinderen mee gegeven en konden zij aan de slag met hun droge
worsten verkoop. En daar werd enthousiast gehoor aan gegeven. Ouders, opa’s en oma’s,
buren en zelfs collega’s van ouders werden door de kinderen benaderd. Een enkeling kocht
zelfs van zijn of haar eigen zakcentjes zo’n overheerlijke droge worst. Het resulteerde in ieder
geval in een maar liefst 1050 verkochte worsten! Voor slager Knol en zijn medewerkers een
hele klus om al die worsten gemaakt en gedroogd te krijgen in zo’n korte tijd. Wij willen ze
dan ook hartelijk bedanken voor hun medewerking aan deze actie van de Slagkrooie.
Donderdag 13 april, tijdens de paasbrunch, komt slager Knol ons vertellen wat de actie onze
school heeft opgeleverd. We zijn erg benieuwd…

Hallo Speeltuinvrienden,
Zoals jullie waarschijnlijk al wel hebben gezien, wordt er al weer flink gebruik gemaakt van de
natuurlijke speeltuin “De Klimboom” aan de Alle Boelensstraat/Ringstraat.
Om het speeltuinseizoen officieel te openen wordt er rondom Pasen een gezellige
paasactiviteit georganiseerd. Iedereen is daarbij van harte welkom. De kinderen kunnen
paaseieren zoeken en er zijn andere leuke activiteiten die gedaan kunnen worden. Bovenal
kunnen de kinderen die middag naar harte lust spelen in de speeltuin. Voor de kinderen is er
drinken en wat lekkers.
De officiële opening van De Klimboom met leuke paasactiviteiten is op zaterdag 15
april, van 14.00-16.00 uur.
Voor 2017 is de jaarlijkse bijdrage opnieuw vastgesteld op 10 euro, maar u mag natuurlijk
altijd meer doneren.
U kunt de bijdrage overmaken op onderstaand rekeningnummer o.v.v. uw naam en
donateursnummer.
Als u nog geen lid bent van speeltuinvereniging De Klimboom, maar dat wel wil worden, dan
kunt u uw contactgegevens doorgeven via de mail aan onderstaande personen en de bijdrage
overmaken op onderstaand rekeningnummer. Als al uw gegevens binnen zijn ontvangt u van
ons een donateurskaart.
Mariëlle Berkepies mariella_boe@hotmail.com
Krista Bouwknegt
kristabouwknegt@hotmail.com
Marieke Berkepies mariekeberkepies@outlook.com
Rekeningnummer:
t.n.v.:

NL40RABO0190588136
Speeltuinvereniging de Klimboom

Wij hopen u allen te zien op 15 april!
Vriendelijke groet,
Speeltuinvereniging de Klimboom

Hiep hiep hoera!!
zondag 9 april
dinsdag 11 april
vrijdag 21 april
maandag 24 april
maandag 24 april
woensdag 26 april
vrijdag 28 april

Levi Middeljans
Kaj Peek
Marijn Wever
Justin Martens
Sophie van der Werf
Anouk Zwiers
Joelle Vedelaar

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

4
1
3
7
5
8
1
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