Weekbericht van 9 april 2018
Algemeen
BAG2SCHOOL
De zomer komt eraan en ook de meivakantie, tijd om de kasten weer op te ruimen.
Na de meivakantie kunnen we de zakken met kleding weer inleveren op school.
Op vrijdag 1 juni worden de zakken opgehaald door BAG2SCHOOL.

VACATURE OUDERVERENIGING:
Wij zijn op zoek naar een ouder die interesse heeft om plaats te nemen in de OV, en wel als
voorzitter. Vind je het leuk om je in te zetten voor school en met een groep enthousiaste ouders
leuke activiteiten te organiseren? Meld je dan aan bij Monique Rolink M.Rolink@Halt.nl
KONINGSSPELEN:
Op vrijdag 20 april is het dan zover! De Koningsspelen 2018!!! De kinderen worden op de normale
tijd op school verwacht, waarna we eerst om 8.30 met de hele school het dansje van Kinderen
voor Kinderen “Fitlala” gaan doen op het lage plein. Na een heerlijk ontbijt in de klas, gaan de
groepen 1 t/m 4 spelletjes doen op school. De groepen 5 t/m 8 met hun leerkracht naar de
sportvelden van Erica ’86. Daar staan de begeleiders klaar om de kinderen op te vangen en
kunnen ze beginnen met de spelletjes.
Groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 vrij en hoeven deze dag niets mee te nemen. Groep 5 t/m 8 moeten
van huis een lunchpakketje meenemen.
Het programma van groep 5 t/m 8 is om ±13.15 afgelopen en we zijn dan rond 13.30 weer op
school.
Daarna mag iedereen naar huis. Mag uw kind meteen vanaf het sportveld naar huis fietsen, wilt u
dit dan even laten weten aan de leerkracht van uw kind?
Vergeet u niet om vóór 19 april bestek, beker en een bord mee te geven?

Oproep brigadierouders:
Voor volgend schooljaar zijn we op zoek naar ouders die willen brigadieren. Om alle kinderen
veilig te kunnen laten oversteken, zijn we op zoek naar gemotiveerde ouders die dit samen met de
brigadiers van de groepen 7-8 kunnen realiseren. Inmiddels hebben we al een aantal betrokken
brigadier ouders, maar nog niet genoeg voor volgend schooljaar.
Bent u die ouder die ons volgend schooljaar wil helpen?
Aanmelden kan bij Janine (leerkracht groep 5) en bij Ineke ( leerkracht groep 6)
Fietscontrole:
Ter voorbereiding van het praktisch verkeersexamen vindt op donderdag 12 april de fietscontrole
voor de groepen 7 en 8 plaats.
Informatie vanuit VVN:
Het praktisch verkeersexamen is op donderdag 17 mei in Klazienaveen. Op deze dag wordt de
fiets van uw kind nogmaals gekeurd. Alleen als de fiets goedgekeurd is, kan er praktisch examen
gedaan worden. Nadere info volgt z.s.m.
MR verkiezingen:
Er hebben zich 3 kandidaten opgegeven om zitting te nemen in de MR. In verband met de
verkiezing krijgen de kinderen dinsdag een formulier mee waarin de ouders zich voorstellen.
Bijgaande vindt u een strookje om uw stem uit te brengen. In de zaal staat een doos waarin de
stembiljetten gedaan kunnen worden. Stemmen kan tot en met dinsdag 17 april.
Informatie schoolreis groepen 1 t/m 7:
Groep 5-6-7 gaan naar Schloss Dankern.
Voor de groepen 5-6-7 ontvangen we graag voor de meivakantie een kopie van de zorgpas en een
kopie van de ID-pas. Op 29 juni is het de bedoeling dat de originele pasjes worden meegenomen.
Deze worden door de leerkrachten die dag bewaard.

Groep 1 en 2:
Deze week gaan wij verder met het thema jonge dieren. Als taak maken wij een schilderij van
jonge dieren. De achtergrond mag met verf, maar ook met wasco of potlood. De kinderen mogen
als kunstenaars aan de slag, ze beslissen zelf wat ze maken en hoe het er uit komt te zien! Er
liggen allerlei materialen klaar die de kinderen mogen gebruiken, de kinderen kiezen zelf wat ze
gaan gebruiken.
Gelukkig kunnen we ook weer heerlijk buiten spelen! De foto hieronder is van afgelopen
donderdag, toen hadden de kinderen samen een hele grote vulkaan gemaakt.

Groep 3:
Afgelopen vrijdag was het weer ‘doe-vrijdag’, we hebben allemaal lees- en rekenspelletjes buiten
gedaan. Morgen is het ‘nationale-buitenlesdag’, we gaan buiten de woorden van kern 8 oefenen
met lezen, het maken van plus- en minsommen met stoepkrijt, lekker buitenlezen met een boek en
schrijven in het zand met een stokje (hopen op mooi weer).
Met lezen hebben wij vandaag gewerkt over de –cht woorden (je hoort gt, maar schrijft cht).
Met rekenen ronden wij deze week blok 5 af.
Op donderdag 19 april gaan wij naar de Naoberhoeve. Voor deze dag zijn we op zoek naar 3
moeders/vaders die de groepjes willen begeleiden (9.15 uur – 10.30 uur – 11.15 uur).
Wilt u meehelpen op één van deze tijdstippen, kom het dan even melden.

Groep 4:
Vorige week hebben we de eindtoets van blok 4 van rekenen gemaakt, wat hebben de kinderen
goed gewerkt aan hun eigen doelen. De meeste kinderen hebben de tafels van 1 tm 5 afgerond.
Maar blijf het thuis ook oefenen, want het zakt zo weer weg! Ook blijft het optellen en aftrekken tm
100 over het 10-tal erg lastig. Dat zijn sommen als: 58+34= of 54-82=. Gelukkig wordt hier in blok
5 ook weer aandacht aan besteed.
Met taal beginnen we aan een nieuw hoofdstuk: “een beestenboel”. We leren dieren categoriseren
naar leefomgeving. We leren iets over de verblijfplaatsen van de dieren. En we leren over
dubbelwoorden.
Bij spelling behandelen we de afspraak: ‘rode mieren’ je hoort een u, je schrijft een e (een stomme
e)
Op donderdag 26 april gaan we weer naar ‘’de Naoberhoeve”. We hebben een paar ouders (of
grootouders) nodig om een groepje van 10 kinderen te begeleiden. Wilt u meehelpen, kom het dan
even melden bij één van de juffen!
Morgen (dinsdag) is het buitenlesdag. We gaan allerlei activiteiten buiten doen. Bv rekenen: met
het 100-veld. Lekker buiten lezen. Alfabetspel (taal) . Hinkelpad (lezen).
Groep 5:
Bijna zijn we door blok 4 van rekenen heen. Deze week gaan we verder met doel 7: “Ik kan cm en
dm meten met een liniaal”. Tijdens de taallessen leren we vergelijkingen, bijnamen en
uitdrukkingen. Met spelling gaan we de woorden met –ig oefenen. Als je aan het eind van een
woord –ug hoort, schrijf je –ig.
Dinsdag gaan we (mits het weer het toelaat) een aantal lessen buiten doen ivm buitenlesdag.
Woensdag 11 april gaan we naar de Noaberhoeve. Dit keer zal ons bezoek in het teken staan van
“jonge dieren”. Woensdag 18 april vieren we de verjaardag van juf Janine. Er hoeft die dag geen
fruit en drinken meegenomen te worden. Als je het leuk vindt, mag je die dag verkleed op school
komen.
Op de deur van het lokaal hangt vanaf vandaag een ouderintekenlijst voor de kijklessen. Hier kunt
u zichzelf intekenen om een kijkje te nemen in groep 5.

Groep 6:
Maandag 16 april vindt de afsluiting van het Leesvirus voor groep 6 in Het Schienvat plaats. Aan
de hand van de gelezen boeken worden er spelletjes en knutsel activiteiten gehouden. Tevens
wordt de winnaar van het Leesvirus 2018 bekend gemaakt. Op 16 april hebben de kinderen ’s
morgens geen gymnastiek.
Donderdagmiddag 19 april houden we met groep 6 een theatermiddag. Dans, toneel en zang van
alles is mogelijk. De informatie hierover is inmiddels mee naar huis gegeven. Vanaf vandaag
kunnen de kinderen zich opgeven voor deze middag. We hopen dat alle kinderen in groepjes of
individueel iets gaan voorbereiden, maar opgave is niet verplicht.
Tijdens de Geschiedenislessen gaan we werken over Kloosters. Volgens de werkwijze van 4 x
wijzer zijn we gestart met de 5 vragen en zijn er weer opdrachtkaarten gekozen. Ook hebben we
al veel filmpjes via het doe pad over de Kloosters bekeken. Individueel of in groepjes wordt er
informatie verzameld over het wonen, werken en bidden van de nonnen in de Kloosters.
Bij natuur gaan we een informatieblad maken over het voorjaar. We gebruiken het natuurboek als
bronnenboek maar gaan m.b.v. de I-pad ook actief op zoek naar informatie. Aandachtspunten
hierbij zijn: flora-fauna-weer. Het informatie blad is een combinatie van teksten, tekeningen en
plaatjes.
Bij het rekenen wordt er intensief gewerkt met de abacus(telraam) Op deze wijze hopen we het
cijferend optellen en aftrekken concreet en inzichtelijk te maken. Bij het werken aan de
verschillende doelen van het rekenen van blok 5 zijn we
volop aan het meten van omtrek en oppervlakte. Ook de inhoud komt om de hoek kijken.
Vrijdag starten we met het maken van een speciaal cadeautje voor een bijzonder iemand!
Memo:
19 april: Topo Zuid Holland en theatermiddag.
Graag voor de meivakantie het rapport van uw kind weer meegeven naar school. Bedankt.
Groep 7:
Afgelopen week is het theoretisch verkeersexamen afgenomen in groep 7. Onze felicitaties aan
alle kinderen van groep 7, ze zijn allemaal geslaagd!! Knap gedaan!
Ter voorbereiding van het praktisch verkeersexamen vindt op donderdag 12 april de fietscontrole
voor de groepen 7 en 8 plaats. Iedereen komt die dag dus op de fiets op school.
Het praktisch verkeersexamen is op donderdag 17 mei in Klazienaveen. Op deze dag wordt de
fiets van uw kind nogmaals gekeurd. Alleen als de fiets goedgekeurd is, kan er praktisch examen
gedaan worden. Nadere info volgt z.s.m.
Denken jullie aan de kopie zorgpas en identiteitskaart? Graag inleveren voor de meivakantie.
Groep 8:
Volgende week staat de eindcito op het programma. Dinsdag, woensdag en donderdag zijn
ingepland.
Ter voorbereiding van het praktisch verkeersexamen vindt op donderdag 12 april de fietscontrole
voor de groepen 7 en 8 plaats. Iedereen komt die dag dus op de fiets op school.
Het praktisch verkeersexamen is op donderdag 17 mei in Klazienaveen. Op deze dag wordt de
fiets van uw kind nogmaals gekeurd. Alleen als de fiets goedgekeurd is, kan er praktisch examen
gedaan worden. Nadere info volgt z.s.m.
Donderdag zijn een aantal kinderen afwezig (Carmel College). Voor hen is er geen fietskeuring.
Wel zullen we navragen waaraan de fiets moet voldoen om te mogen starten op 17 mei.

Contact M.R.
Heeft u ideeën of opmerkingen en wilt u dit kenbaar maken aan de M.R.
dan kunt u dit kwijt bij Dhr. Tino Hidding (oudergeleding M.R.).
Hij is bereikbaar via: mr.rkbdebrummelbos@gmail.com

