Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 24 t/m vrijdag 28 april
donderdag 27 april
donderdag 4 mei
vrijdag 5 mei
donderdag 11 mei
woensdag 17 t/m vrijdag 19 mei
vrijdag 19 mei
vrijdag 19 mei
maandag 22 mei
donderdag 25 mei
vrijdag 26 mei

meivakantie
Koningsdag
uitgifte Opsteker nummer 16
Bevrijdingsdag(kinderen vrij)
studiemiddag(kinderen vrij)
schoolkamp
uitgifte Opsteker nummer 17
groep 1 en 2 vrij
weekopening juf Anita
Hemelvaartsdag
Kinderen vrij
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en 8
t/m 8
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t/m 8
t/m 8

Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 4,90 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Enthousiaste ouders
Enige jaren geleden was er op de woensdagmiddag een knutselclub in het dorpshuis van
Schoonoord. Jammer genoeg is de club ter ziele gegaan. Enkele ouders hebben plannen
ontwikkeld om de knutselclub nieuw leven in te blazen. We vinden dit als school een geweldig
initiatief. We ondersteunen deze ontwikkeling.
Het knutselen zal plaatsvinden in de schoolzaal van onze school. De kinderen krijgen binnenkort
meer informatie. De eerste knutselmiddag is op woensdagmiddag 24 mei.
Een pluim voor onze ouders
Op dinsdagavond 11 april kreeg ons gebouw van binnen een flinke opfrisbeurt. Ouders
gewapend met emmers, sponzen, borstels, enz zijn enige uren bezig geweest om alles weer
schoon te maken. We willen de ouders die geholpen hebben ontzettend bedanken.
De paasviering
Op donderdag 13 april hebben in de schoolzaal Pasen gevierd.
Het was een fijne viering, waarin prachtige paasliederen
werden gezongen. Samen met de juffen hadden de kinderen
deze viering voorbereid. We kunnen met een goed gevoel
terug kijken op deze paasviering.
De paasviering werd afgesloten met een paasmaaltijd.
Heerlijke broodjes en verse eieren werden geserveerd. De
kinderen genoten van de maaltijd. We willen de ouders die
geholpen helpen bij de voorbereiding hartelijk danken.
Groepsbesprekingen
Op dinsdag 2 mei zijn er weer groepsbesprekingen. Juf Tineke
bespreekt dan met alle leerkrachten de vorderingen van de individuele leerlingen en van de
groep. Dit zijn altijd belangrijke besprekingen.
Doekoe-actie
Vandaag hebben we de spelmaterialen bij de supermarkt
opgehaald. We denken dat we nu weer voldoende
spelmateriaal voor de kinderen beschikbaar is. We willen
alle ouders bedanken die voor ons hebben gespaard.
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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 gaan we de week na de vakantie een nieuwe letter aanbieden nl. de m
van mama. De kinderen mogen spulletjes meenemen voor de letterplank die
met deze klank beginnen.
Maar voordat het zover is, kunnen we volgende week eerst genieten van een
weekje vakantie. Een fijne vakantie allemaal!
Nieuws uit groep 3 en 4
In groep drie zijn we druk bezig in kern 9, we willen u vragen de woordjes die
de kinderen hebben meegekregen regelmatig even met de kinderen te lezen. Met rekenen
houden we ons bezig met het optellen en aftrekken boven het tiental. In groep 4 hebben we de
taaltoets afgerond, na de vakantie beginnen we met een nieuw thema. De kinderen krijgen dan
ook de nieuwe spellingwoorden mee naar huis. Tevens is er een brief meegegaan over de te
houden spreekbeurten in groep 4 en informatie voor groep drie over het vertellen voor de klas
met de verteldoos. Vorige week is Marjan bij ons begonnen in de groep. Wij hopen dat juf
Marjan een leuke tijd heeft in groep 3 en 4. Rest ons niets dan iedereen een heel fijne vakantie
te wensen!
Nieuws uit groep 5 en 6
Na een lang weekend zijn we weer begonnen. En ook deze week is alweer een beetje gek.
Aankomende vrijdag hebben we de koningsspelen, en daarna een weekje vakantie.
Vorige week zijn Chayenne en Delano bij ons in groep 5 en 6 gestart. We wensen ze veel plezier
bij ons op school! We zijn met taal en spelling met hoofdstuk 8 gestart. Met rekenen zitten we
middenin blok 5. In beide groepen zijn we bezig met grote minsommen. Deze rekenen we uit
door ze onder elkaar te zetten, en evt. te lenen bij de buren. Misschien kent u dit nog wel.
Het signaaldictee van thema 8 staat gepland op: 11 mei.
Nieuws uit groep 7 en 8
Na de kort maar krachtige Paasvakantie begonnen we meteen maar stoer: met de Cito
eindtoets en voor groep 7 de entreetoets! De kinderen hebben supergoed hun best gedaan, en
wat de uitslag ook gaat worden, wij zijn trots op onze kanjers! Net zoals we dat ook zijn op
onze schoolvoetballers die op
12 april meededen met het
schoolvoetbaltoernooi in
Dalen. De meiden werden
derde in de poule maar
vormden een hecht team, en
dat vinden we een heel mooi
resultaat! De jongens hadden
zware tegenstand, en ondanks hun inzet en training bleven ze steken op 1 punt. Maar welke
wijze heer zei ook alweer: “Meedoen is belangrijker dan winnen?”
Hiep hiep hoera!!
maandag 24 april
Justin Martens
maandag 24 april
Sophie van der Werf
Woensdag 26 april
Anouk Zwiers
vrijdag 28 april
Joelle Vedelaar
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