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Belangrijke data
maandag
woensdag
donderdag
donderdag
zondag

3 t/m vrijdag 14 mei
5 mei
13 mei
20 mei
23 t/m maandag 24 mei

meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
uitgifte Opsteker nummer 19
Pinksteren

iedereen vrij
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

De verhalen uit de bijbel - Trefwoord
Week 19 t/m 21 (10 mei t/m 28 mei): Vasthouden
mooie of belangrijke gebeurtenis onthouden. Een persoon vasthouden. In een verhaal,
in een feest, in rituelen of in gedrag.
Bijbel: Hemelvaart (Handelingen 1); Pinksteren, je leven veranderen, je laten dopen,
alles samen delen (Handelingen 2).

Corona - update
Weer rust in de school. Tot op heden is bijna iedereen weer beter, zelfs juf Carlijn is weer begonnen met werken. Fijn
dat je er weer bent juf Carlijn. We blijven de maatregelen en beslisboom strikt volgen.

Schoolplein na schooltijd
Het valt op dat er veel kinderen na schooltijd op het schoolplein spelen. Dit vinden wij enorm fijn en goed. Wij willen
een gezonde school zijn waarbij bewegen belangrijk is.
Nu zien we dat kinderen en jeugd ook “hangen” rondom het schoolplein, troep maken, het plein en de speeltoestellen
niet altijd op de juiste manier gebruiken. Het plein is om lekker te spelen, te bewegen en sociale contacten te maken
en te onderhouden.
In samenwerking met de Mirthe Rolink (buurtsportcoach), Daan Heuver (opbouwwerker) en Hans Bonhof (wijkagent)
willen wij dat ons schoolplein een veilige en fijne speelplek is voor de hele buurt. Wilt u met uw kind in gesprek gaan
over het spelen na schooltijd? Samen werken we vanuit onze schoolwaarde “Verantwoordelijkheid”.
Heeft uw kind een leuke activiteit die hij/zij graag wil spelen na schooltijd, neem dan contact op met Mirthe. Samen
kunnen we veel leuke activiteiten organiseren! (Buurtsportcoach T 0682784374)

Schoolkamp / Schoolreis
Tot onze spijt moeten we mededelen dat het schoolkamp gezien de corona maatregelen niet kan plaatsvinden op de
dagen die hiervoor zijn gereserveerd. Wij komen daarom natuurlijk met een alternatief programma. Dit programma
gaan meester Mike en juf Esther in elkaar zetten, zodat het fijne dagen worden. Zie hiervoor ook de aparte brief
gericht aan de ouders van groep 7 en 8.
Schoolreis willen we graag door laten gaan, daarom hebben we alvast een datum vastgesteld en dat is op 24 juni.
24 juni is natuurlijk onder voorbehoud, omdat we niet zeker weten of het verstandig is om het door te laten gaan. We
houden moed.

Luizencontrole na de meivakantie
Na de meivakantie willen we kijken in hoeverre we nog kampen met “het luizenprobleem” binnen de school. Juf
Tineke heeft contact gelegd met de GGD en er komt na de vakantie een “kriebelteam” van de GGD om onze school te
controleren. De jeugdverpleegkundige die al aan onze school gekoppeld is komt samen met de assistente om alle
kinderen van onze school te controleren. Hier zijn wij enorm tevreden over, omdat door de corona-maatregelen onze
vertrouwde ouders niet mochten controleren. Dat zorgt voor een onzekerheid bij u als ouders, maar ook bij ons.
Helaas kan de jeugdverpleegkundige niet gelijk op maandag, maar wel op donderdag 20 mei. Wij willen u daarom
blijven vragen om uw kind regelmatig te controleren op luizen. Wilt u donderdag 20 mei uw kind naar school laten
gaan zonder ingewikkelde staarten, zodat we het controleren wat snel kunnen laten verlopen? De controle wordt
gedaan door de GGD en zij houden zich uiteraard strak aan de corona maatregelen. Mocht u toch twijfels hebben
hierover laat het dan even aan juf Petricia weten.

Groep 7/8 en levelwerk
Na de meivakantie zal juf Esther op woensdag lesgeven aan groep 7/8. Meester Mike gaat een dag werken in de Kiel.
Levelwerk zal om deze reden verplaatst worden naar de vrijdag.

Levelwerk - informatief
Juf Esther geeft bij ons op school levelwerk. Maar wat is eigenlijk levelwerk?
Na het vertrek van juf Ciska heb ik, juf Esther, het levelwerk overgenomen.
Levelwerk is bedoeld voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben in het leren.
De mogelijk geschikte “levelwerk-leerlingen” worden besproken tijdens de
groepsbespreking met leerkracht(en) en intern begeleider (juf Tineke). Snel daarna
wordt het ook met de ouders besproken bijv. tijdens het 10-minutengesprek.
Elke week verzorg ik een extra instructie- en overleg moment voor de leerlingen. We
proberen dit altijd in kleine groepjes te doen, zodat coöperatief geleerd kan
worden. Op de levelwerk momenten bespreken we ook wat ze de afgelopen week
hebben gedaan. De inhoud van levelwerk is per groepje verschillend, bijvoorbeeld:
opdrachten uit een werkboek, maar ook werken aan een spreekbeurt, werkstuk,
muurkrant of zelfs een knikkerbaan maken. Nu denkt u misschien wel wat kunnen
kinderen leren van het maken van een knikkerbaan? Maar hierin vinden kinderen
veel uitdaging bijvoorbeeld in het zoeken naar verschillende soorten kettingreacties of hoe ze een handleiding kunnen
maken bij de knikkerbaan. Ook krijgen de leerlingen naast een onderzoekende opdracht bijvoorbeeld een
rekenopdracht. Dit zijn dan geen standaard sommetjes maar leren ze onder andere hoe oude getallenstelsels werken.
Tijdens het levelwerkmoment hebben we het ook over werkhouding, fouten maken en vragen stellen. De leerlingen
zijn zelf verantwoordelijk voor het levelwerk, maar krijgen hier uiteraard wel begeleiding in van de juffen en meester.

Sociale veiligheid onder leerlingen
Wij zijn als school verplicht om jaarlijks een vragenlijst onder de leerlingen af te nemen om de sociale veiligheid te
meten. Na de meivakantie wordt dit klassikaal via het Chromebook afgenomen. Als team zullen we kijken wat de
antwoorden ons vertellen en wat wij hier mee gaan doen. U wordt uiteraard op de hoogte gehouden via de
nieuwsbrief.

Samenvatting kennismakingsenquête
Enorm bedankt voor het invullen van de enquête. Dit levert de school en juf Petricia veel informatie op. Juf Petricia
probeert kennis te maken met de school door in gesprek te gaan met leerkrachten, leerlingen en op deze manier met
u als ouder. De tevredenheid onder ouders zit zoals te lezen in de antwoorden veelal
in communicatie. U bent tevreden als er openheid heerst vanuit de school en wij oog
hebben voor uw kind. Het is heel fijn om te lezen dat u op de hoogte bent van de
ontwikkelingen binnen de school. U bent tevreden over PBS, het werken aan
coöperatieve werkvormen, schoolfruit (werken aan een gezonde school), gymdocent
en u wilt ook graag dat wij dit verder ontwikkelen.
Het werken met Parro en de opsteker is prettig is terug te lezen, al vindt u een
praatje bij het hek en een extra persoonlijk telefoontje ook prettig. U houdt van
korte lijnen tussen de leerkrachten, ouder en kind. In de antwoorden is ook terug te
lezen dat de afgelopen jaren wat onrust was in de school door de vele wisselingen en
dat u hoopt dat de leerkrachten de komende periode blijven om de rust in de school
te bewaren. Hier zijn wij het uiteraard helemaal mee eens en daar blijven wij ons best voor doen.
U heeft ook veel goede ideeën doorgeven wat u belangrijk vindt om te ontwikkelen. Dit zullen wij meenemen en
kijken wat wij daar gezamenlijk van kunnen realiseren; Engels, weekopening, zending, stabiliteit & rust, sneller contact
leggen met u als ouder. Enorm bedankt op deze manier heb ik (juf Petricia) en hebben wij (het team) de behoefte van
u als ouder beter in beeld gekregen en kunnen wij hier sneller op anticiperen. Bedankt en we houden u op de hoogte
van de ontwikkelingen.

Leerlingenraad - informatief
Afgelopen donderdag was de eerste leerlingenraad. Tess, Jayden, Lotte en Aaron
zijn de afgevaardigden van groep 5 t/m 8. We hebben tijdens de leerlingenraad
besproken wat goed gaat en wat beter kan bij ons op school. De leerlingenraad
gaf eenduidig aan dat het qua pesten en spelen op het schoolplein beter gaat. De
kinderen worden minder buiten gesloten en leerlingen kunnen beter negeren. De
leerlingenraad geeft wel aan dat we elkaar soms beter mogen helpen en we best
mogen leren delen. Onze leerlingen moeten bij de naam genoemd worden en op
het plein moet er minder gescholden worden. We gaan hier in de school aandacht
aan schenken d.m.v. PBS gedragslessen.
Lotte en Aaron vinden de lijst met afspraken, waarbij iedereen van de klas een handtekening zet een goed idee voor
de hele school.
Wij hebben ook de waarden van de school benoemd (Eerlijkheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid en Respect)
Wij vinden het belangrijk dat iedereen eerlijk is. Kinderen aardig zijn voor elkaar. We zijn verantwoordelijk voor ons
eigen gedrag en voor elkaar. Wij vertrouwen elkaar. We gaan de volgende vergadering hierop verder.

Avond4daagse – Home edition
Ook dit jaar is het mogelijk een (avond)4daagse te lopen op eigen gelegenheid. Kijk hiervoor
op
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition

Cito eindtoets digitaal afgenomen
Yess het is gelukt! De leerlingen van groep 8 hebben de cito eindtoets gemaakt en ook nog eens digitaal. Wij (alle
kinderen, juffen en meester) zijn enorm trots op de leerlingen van groep 8. Jullie hebben enorm veel inzet laten zien,
wat waren jullie serieus bezig.

Tips voor in de meivakantie



Uitgeverij Delubas heeft op hun website tijdelijk achttien Samenleesboeken gratis digitaal beschikbaar gesteld.
Leuk om in de meivakantie samen met uw kind(eren) te doen! Samenleesboeken - Tijdelijk gratis samenlezen
(delubas.nl)
Onze buurtsportcoach Mirthe heeft weer wat activiteiten voor onze kinderen in petto. In de meivakantie wordt er
van alles georganiseerd. Kijkt u hiervoor in de bijlage?

Wasrooster
De was stapelt zich op, daarom willen we graag het rooster weer gaan volgen. Als u aan de beurt bent vraagt u gerust
even op het plein aan de juffen of meester of de was klaarstaat. Deze wordt dan even opgehaald. We zorgen er
uiteraard voor dat het één extra wasje is, maar het kan zijn dat u tussen de was ook spullen van de kinderopvang
aantreft.

Koningsspelen
Vrijdag 23 april hebben wij een hele geslaagde Koningsspelen gehad! We hebben gedanst en leuke spelletjes gedaan.
De Koningsspelen stonden dit jaar in het teken van 'wij' (ik + jij = wij). Samen spelen en samen zijn wij één.

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
Een vreemde twee weken achter de rug met thuisonderwijs. Gelukkig is iedereen weer fijn op school. Deze week was
de laatste week met het thema lente/boerderij. Daarnaast hebben we hard gewerkt aan een verrassing voor onze
mama’s. Nog een weekje geduld en dan mogen jullie het uitpakken. Na de meivakantie gaan we aan het werk met het
thema ‘onderwaterwereld’. We gaan ontdekken wat er in het water leeft en groeit.

Groep 3 en 4
Deze week zijn we begonnen met kern 10 van Veilig Leren Lezen. We hebben moeilijke
woorden gelezen met vier medeklinkers en woorden met –eeuw, -ieuw en –uw aan het
eind. Ook zijn we goed aan het rekenen. We kunnen nu al goed tellen tot 100 en zijn ook
nog aan het oefenen met waar de getallen moeten op de getallenlijn. Op de foto kun je
zien dat we samen een mooie getallenlijn hebben gemaakt.
Wat we nog wel moeilijk vinden soms is goed stil werken. We houden erg van kletsen met
elkaar. Toch zijn we deze week heel erg goed bezig met onze klassendoelen. We kunnen al
heel erg goed rustig en stil zijn op de gang zodat we andere klassen niet storen. En tijdens
ons dictee gebruiken we nu onze pinkstem als we een woord moeten hakken. Juf is erg
trots op ons en elke keer als we goed aan ons doel hebben gedacht verdienen we een PBS
muntje zodat we binnenkort eens een leuke beloning hebben met de hele klas.

Groep 5 en 6
Het is al bijna vakantie en we hebben weer hard gewerkt. Omdat iedereen goed heeft geleerd voor wereldzaken en
bijna iedereen een voldoende had, heeft de juf getrakteerd op “Kanjers”. Dit omdat iedereen een kanjer is.
In week 20 en 21 gaan we de tafel van 8 oefenen. Ook hebben de kinderen topo mee naar huis gekregen. De toets is
op donderdag 20 mei.
Het gaat goed bij ons in de klas. Iedereen is nu in het
zonnetje geweest en iedereen heeft ook al een keer
de pluim gehad. Lotte en Aaron zijn in de
leerlingenraad gekomen.
Marijn was 21 april jarig en ik was op 28 april jarig
geweest.
Groetjes Joèlle
Wij zijn Lotte en Aaron. Wij zitten in de
leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten kinderen
uit groep 5/6 en groep 7/8. Juf Petricia is de leider.
Met die kinderen wordt dingen overlegd bijvoorbeeld
over wat anders kan op school, of fidget toys en
andere ideeën. Dit doen we 1 keer per maand.
Groetjes Lotte en Aaron.

Groep 7 en 8
Afgelopen week hebben we heel even thuisonderwijs gehad. Een snelle schakel en na een aantal dagen gelukkig weer
naar school. Hierdoor hebben we de Eindcito's helaas moeten verschuiven en zit groep 8 daar nu middenin. Een
spannende tijd en een tijd waar we ons even nog meer in moeten zetten als anders. Zo is er natuurlijk ook tijd voor
ontspanning, we gaan extra veel spelletjes doen en dus ook even uitrusten als alles achter te de rug is. Vorige week
dinsdag is er ook nog een speciale gast geweest via teams. Martine Letterie is een bekende kinderboekenschrijfster en
schrijft veel vanuit waargebeurde verhalen. Ze heeft ons veel verteld over alle boeken die ze geschreven heeft, en wij
hebben allemaal vragen kunnen stellen. Een hele leuke ervaring dus!

Verjaardagen
woensdag 5 mei
vrijdag
7 mei
donderdag 13 mei

Vera Post
Amy Jungschlager
Elina van Doesburg

groep 2
groep 4
groep 3

