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Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 9,65 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk bedankt!

Belangrijke data:
zondag
dinsdag
woensdag
maandag
donderdag
maandag

12 mei
14 mei
22 t/m vrijdag 24 mei
20 mei
23 mei
27 mei

moederdag
luizencontrole
schoolkamp
weekopening juf Deniece
uitgifte Opsteker nummer 18
weekopening Juf Karen en Vivian

groep 1 t/m 8
groep 7 en 8
groep 7 en 8
groep 1 t/m 8
groep 1 en 2

Nieuws uit het team
Meester Herman afwezig
De moeder van meester Herman is deze week overleden. We wensen meester Herman en familie
veel sterkte toe.
Luizencontrole
Dinsdag 14 mei is er weer luizencontrole. ‘s Morgens worden de groepen 5 t/m 8 gecontroleerd en ‘s
middags worden de groepen 1 t/m 4 gecontroleerd.

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?”

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad! We hebben deze week het thema lente afgerond
en gaan nu verder over de boerderij. De kinderen mogen dieren mee naar school nemen die bij de boerderij
horen.

Ook verzamelen we verpakkingen van zuivelproducten voor een winkelhoek in de klas. Sparen jullie mee?
Groep 1 heeft komende week de letter 'e' op de letterplank (zoals in 11),
groep 2 de 'a' (van appel).
We gaan ons thema weer gebruiken voor veel leerzaam spel, reken- en
taalactiviteiten in groep 1/2. Leuk om te weten: op donderdagmiddag
spelen 1 en 2 leerlingen samen in de klas!

Groep 3 en 4
De eerste spreekbeurten en verteldozen verhalen zijn geweest. Wat leuk om te
zien hoe goed iedereen zich heeft voorbereid. Er wordt heel wat informatie
gegeven over de onderwerpen die aan bod komen. Tessa heeft zelfs haar
konijn meegenomen!
Verder zijn we in de klas bezig geweest met de Moederdag cadeaus. We hopen
wat we zondag veel mama’s blij kunnen maken met ons eigengemaakte cadeau
.

Groep 5 en 6
Na de vakantie zijn we weer lekker begonnen. We zijn begonnen met thema 8
van taal en spelling. Bij groep 5 gaat het met spelling over weetwoorden ; ei/ij;
au/ou, g/ch. Met taal zijn we druk geweest met zinsdelen, de persoonsvorm en
het onderwerp. Dit vinden we nog best heel lastig. Groep 6 is druk met de
werkwoordspelling, in de tegenwoordige en verleden tijd. Ook zijn we bezig met
het geven van je mening, en dit onderbouwen met argumenten.

Groep 7 en 8
De meivakantie is omgevlogen en nu alweer een nieuwe Opsteker! De uitslag van de Eind Cito is woensdag
8 mei uitgereikt aan alle groep 8 leerlingen. Als daar nog vragen over zijn, is juf Jolande daarvoor op de
woensdagochtend en vrijdagochtend beschikbaar.
De groep 7 leerlingen maken de Entreetoets op maandag 13 t/m vrijdag 17 mei.
Gisteren is de ouderfolder mee naar huis gegaan. Daarin staat dat scholen zelf
mogen plannen wanneer ze de Entreetoets afnemen. Wij denken daar vijf ochtenden
voor nodig te hebben. Groep 7, jullie zijn goed voorbereid, dus dat gaat helemaal
goed komen! Verder zijn we druk met de musical en met het kamp! Het is heel
handig dat de musical ook via de app geoefend kan worden! Is het iedereen gelukt
om de app te downloaden?
De volgende data staan natuurlijk allang met dikke letters in jullie agenda: 22 t/m 24 MEI KAMP! Jullie
ontvangen vandaag ook een losse brief met meer informatie, bijv. wat je allemaal mee moet nemen (naast
een goed humeur uiteraard;-) Ook kunnen jullie alvast gaan nadenken over een leuk, spetterend, geweldig
ludiek stukje voor op de bonte avond!!! Voor op de heenreis (op 22 mei 9:45u) zoeken we nog een ouder die
ons naar De Waddenhoeve wil brengen. Voor de terugreis (op 24 mei 11u daar) zoeken we daar ook nog
iemand voor. Opgeven kan bij juf Jeannette op jeannette.sok@fiers.nu
Tot slot nodigen wij jullie alvast uit voor de weekopening van 20 mei, die door groep 7/8 verzorgd wordt! Van
harte welkom

Verjaardagen
maandag 13 mei
maandag 13 mei
donderdag 16 mei
vrijdag
31 mei

Eva de Ridder
Elina van Doesburg
Lynn Cazemier
Simon Berkhout

groep 8
groep 2
groep 3
groep 8

