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Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 7,40 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk bedankt!

Belangrijke data
dinsdag
vrijdag
maandag
donderdag
vrijdag
donderdag
zondag
maandag
dinsdag

17 t/m donderdag 19 april
20 april
30 april t/m vrijdag 4 mei
10 mei
11 mei
17 mei
19 en maandag 20 mei
28 mei
29 mei

cito eindtoets
Koningsspelen
meivakantie
Hemelvaartsdag
vrije dag
uitgifte Opsteker nummer 15
Pinksteren
weekopening juf Anita
praktisch verkeersexamen

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

Nieuws uit het team
Cito Eindtoets
Op 17, 18, en 19 april buigt groep 8 zich over de Cito eindtoets. De Cito-eindtoets
wordt gebruikt als een 'second opinion'. Ons leerlingvolgsysteem is leidend voor de
verwijzing naar het vervolgonderwijs. Wij gebruiken daarvoor de plaatsingswijzer. De
plaatsingswijzer gaat uit van de leerlingprestaties van de laatste drie jaar van de
basisschool. Dat geeft een goede indicatie wat de beste vorm van vervolg onderwijs is.

Koningsspelen
Vrijdag 20 april is het weer zo ver, de Koningsspelen! Alle leerlingen van onze school gaan op deze dag
sporten rondom de sportvelden van Schoonoord. De oudste kinderen gaan drie clinics doen. De groepen
drie en vier gaan sporten op het voetbalveld. De jongsten doen spelletjes op het schoolplein van de van
Royenschool. Alvast heel veel plezier! De leerlingen van de midden- en bovenbouw krijgen op dinsdag een
tweede informatiebrief mee.

Meivakantie en Hemelvaart
Voor alle kinderen begint de meivakantie op Koningsdag, vrijdag 27 april. Iedereen wordt op maandag 7 mei
weer op school verwacht. Een paar dagen later is het Hemelvaart. Alle kinderen zijn dan donderdag 10 en
vrijdag 11 mei vrij.

Nieuws van KDV Kids First
Paasbrunch!
Woensdag ochtend 28 maart hebben we met alle peuters van kids first een gezellige paasbrunch gehad!
Wat was het smikkelen en smullen.
We hebben een nieuwe juf, Yvette komt vanaf
nu ons team versterken.
Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.
We nemen afscheid van Owen Schuiling en
wensen hem heel veel plezier op de
basisschool.
Helaas nemen we deze week ook afscheid van
Tim van der Schuur & Mia Vink. We gaan jullie gezelligheid missen.
We verwelkomen 3 nieuwe kindjes, Jordi van der Steeg, Nawiélla logtenberg,
Laureen Alting.
We wensen deze kindjes veel speel plezier bij ons.
Groetjes team kids first!

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.
We hebben de letter a aangeboden. De kinderen mogen weer spulletjes
meenemen die met deze klank begint.
Oproep: De kinderen krijgen af en toe een oranje tas mee waar werkjes
inzitten.
We willen graag deze tas terug en kunnen deze een volgende keer gebruiken.
Als u nog een tas thuis heeft, zou u deze aan uw kind mee willen geven?
Ook krijgen we weer een nieuwe leerling op school. Daan Groote wordt 24
april 4 jaar.
We willen hem heel veel plezier en succes bij ons op school wensen.
Nieuws uit groep 3 en 4
Het einde van kern 8 van veilig leren lezen is alweer in zicht voor groep 3. Wat wordt er hard gewerkt door
iedereen! In groep 4 zijn we druk bezig met het thema “water” met taal. We hebben al een heel woordweb
gemaakt voor onze woordmuur. Voor rekenen zitten we in beide groepen al in blok 5.
In groep 4 hebben de eerste kinderen al een sticker gekregen voor de tafel van 1, 2, 3, 4, 5, en 10! Knap
gedaan hoor! We hopen dat veel kinderen volgen. Het zou fijn zijn wanneer thuis de tafel van 3 nog even
extra geoefend wordt, dan kunnen jullie hiervoor in ieder geval alvast een sticker verdienen. We hebben wat
de gymlessen betreft mazzel, juf Annet en meester Jordy geven ons (ook de komende weken nog!) steeds
leuke en spannende lessen!

Nieuws uit groep 5 en 6
Donderdag 12 april zijn we
met elkaar naar een
voorstelling geweest. De
voorstelling heet: tour de
Gaston. Het is een
nostalgisch verhaal vol
anekdotes van de Tour de
France over de moed dingen
te doen en doorzetten als het
even tegen zit. Een mooie
boodschap!
Verder hebben we de eerste
spreekbeurten ook gehad. We hebben al veel geleerd over o.a.
grasparkieten, kittens, muziek en zingen. We zijn benieuwd naar de
spreekbeurten die nog komen gaan.
Het 'gewone' werk gaat natuurlijk ook gewoon door. Voor taal hebben
we hoofdstuk 7 afgerond, en voor rekenen blok 4.
Het signaaldictee van thema 7 is aankomende maandag, 16 April. Het controledictee volgt.
Nieuws uit groep 7 en 8
Hoera, we zijn allemaal geslaagd voor ons theoretisch verkeersexamen, nu op naar het
praktischverkeersexamen. Ook zijn we flink aan het oefenen voor de Cito en Entreetoets, die we volgende
week dinsdag, woensdag en donderdag gaan maken. Maar er is ook tijd om extra te sporten i.v.m. het
voetbal- en korfbaltoernooi deze maand. Bovendien hebben we nog de leuke koningsspelen te goed op 20
april. Bij dit alles missen we onze juf Jolande natuurlijk, die door ziekte voorlopig nog niet kan lesgeven.
Vanaf deze plek willen we haar beterschap wensen. Meester Jordy valt voorlopig voor haar in.
Er is een sleutel gevonden op het schoolplein in het zand.
Als je deze herkent, graag even melden bij meester
Herman.

Verjaardagen
maandag 16 april
zaterdag 21 april
dinsdag
24 april
zaterdag 28 april
zaterdag 28 april
maandag
7 mei
zondag
13 mei
zondag
13 mei
woensdag 16 mei
donderdag 31 mei

Charlotte Kootstra
Marijn Wever
Sophie van der Werf
Chayenne Moes
Joelle Vedelaar
Amy Jungschlager
Eva de Ridder
Elina van Doesburg
Lynn Cazemier
Simon Berkhout

groep 1
groep 4
groep 6
groep 6
groep 2
groep 2
groep 7
groep 1
groep 2
groep 7

