Weekbericht van 23 april

Algemeen
“Wij vallen niet uit bomen”
Het mooie weer is in aantocht, wat betekent dat we met elkaar weer veel buiten zijn. Natuurlijk
juichen wij het toe om veel buiten te zijn! Waar we op willen attenderen, wees alert op teken en
eikenprocessierupsen. Deze kunnen gezondheidsklachten veroorzaken.
Op de website www.wijvallennietuitbomen.nl kunt u terecht voor meer informatie.

MR verkiezingen.
Afgelopen dinsdag was de laatste dag dat er gestemd kon worden voor de MR verkiezingen.
Alle stemmen zijn geteld en degene met de meeste stemmen is geworden Bianca Voors Zwiep.
Van harte gefeliciteerd met dit resultaat.
Via deze weg willen wij de andere kandidaten Martine Kok en Robin Schepers bedanken voor het
verkiesbaar stellen.
Door de komst van Bianca hopen wij een goede opvolger te hebben gevonden voor Karin Doek
die binnenkort stopt als MR lid.
Wij wensen Bianca veel succes.
Tino Hidding en Harry Schreur

Bibliobus
Woensdag staat de bibliobus weer op school, denk allemaal aan je boeken!

Even voorstellen…
Wij zijn Aycan Yeter, Minie Oost, Herna van Rijswijk en Mirella Doornbos.

Wij zijn de peuterleidsters van de voorschool. We zijn onlangs gestart op onze prachtige nieuwe
locatie met twee groepen peuters. Vanaf de eerste dag voelen wij en de peuters ons al erg thuis
op de voorschool. En dan mogen we ook nog eens genieten van prachtig weer en kunnen we
gelijk gebruik maken van onze mooie buitenspeelplaats.
We zijn deze periode bezig met het thema “Kleuren en vormen”. Hierbij hebben we allerlei leuke
activiteiten gedaan; bellen blazen (cirkels), om vormen heen tekenen, Puk gekleurd en bellen
gestempeld, kleurendobbelsteen, voorgelezen, etc. Ook werken we deze periode aan het
Moederdagcadeau! Hierover kunnen we helaas nog niet zoveel vertellen, want het moet natuurlijk
wel een verrassing blijven…
Koningsspelen groep 1 t/m 4
Wat was het een gezellige en warme dag! We hebben met elkaar genoten van het Koningsontbijt,
de spelletjes en het lekkere ijsje. Alle hulpouders heel hartelijk bedankt voor jullie goede hulp!

Groep 1 en 2:
Wat was het vrijdag een super gezellige dag tijdens de koningsspelen.
Het eten was heerlijk, de spelletjes waren heel leuk, het zonnetje scheen heerlijk.
Een zeer geslaagde dag.

Deze week is het weer een korte week.
Wij herhalen de letter K, en we gaan inpakpapier halen voor moederdag.
Groep 1-2 b gaat woensdag naar de noaberhoeve. Ze gaan naar de jonge dieren kijken en een
spelletje spelen.
En dan …….. vakantie
Voor iedereen een hele fijne vakantie
Vraagje: heeft uw thuis nog oude of te kleine zomerkleding?? Wij hebben helaas geen korte
broeken voor als er ongelukjes gebeuren.

Groep 3:
Vorige week dinsdag hadden wij bezoek van juf Carina en meester Cor, zij hebben bij ons een
muziekles verzorgd. Dit vonden wij erg leuk, bedankt! Morgen ontvangen wij het schilderij dat is
gemaakt tijdens het concert.
Vorige week vrijdag waren de Koningsspelen, dit was een erg geslaagde en warme dag!
Deze week sluiten wij met lezen kern 8 af en na de vakantie starten we met kern 9. We gaan het
dan hebben over proefjes. Met rekenen hebben wij vorige week de voortoets van blok 6 gemaakt,
deze staat in Parnassys. Deze week herhalen wij het oefenen van plus- en minsommen tot 10 en
20 en gaan we bezig met het nabouwen van bouwwerken. Na de vakantie starten we in blok 6.
Woensdag staat de biebbus er weer, denk allemaal aan je biebboeken! En bij goed weer gaan we
donderdag buiten gymmen met elkaar.

Groep 4:
Vorige week vrijdag hadden we op het plein de koningsspelen, het was een geslaagde dag!
Deze week gaan we maar 4 dagen naar school, want vrijdag is het koningsdag. Daarna kunnen
we 2 weken genieten van een welverdiende vakantie.
Maar eerst nog even aan het werk: bij rekenen behandelen we doel 2 en 5 nog even extra:
vrienden van 100. En aanvullen tot 100. Vrienden van 100 zijn: 10-90; 20-80
30-70; 40-60; 50-50. Aanvullen tot 100: je hebt 55, wat moet er nog bij tot 100.
Spelling worden nogmaals de afspraken van vorige week behandeld en er wordt
afgesloten met een dictee.
Ook het hoofdstuk van taal is uit en er volgt dus deze week een toets.
Donderdag brengen we een bezoek aan de ‘Naoberhoeve’ Het zal gaan over jonge dieren: Hoe
heet het jong en hoe heten de vader en moeder.

Groep 5:
Afgelopen vrijdag waren de koningsspelen. We hebben genoten van de leuke spelletjes en
natuurlijk het prachtige weer!
Deze week hebben we de voortoets van rekenen blok 5. We beginnen na de vakantie met de
doelen hiervan. Met taal zijn we een nieuw hoofdstuk begonnen “Allemaal taal”. We leren dat het
op verschillende manieren mogelijk is om te communiceren of taal te begrijpen. Met of zonder
woorden. Geschreven of gesproken.
Tijdens de lessen spelling gaan we de regels van de stam, -ig woorden (ik hoor –ug, maar schrijf –
ig) en –lijk woorden (ik hoor –luk, maar ik schrijf –lijk) herhalen.
We missen nog een paar kopieën van ID-kaarten en zorgpassen van kinderen. Deze zijn we nodig
voor het schoolreisje 

Groep 6:
Wat hebben we genoten van alle optredens tijdens de theatermiddag. Alle kinderen hebben hun
bijdrage geleverd in de vorm van muziek, dans, moppen, presentatrice of goochelen. Fantastisch
groep 6. Dank je wel voor jullie inbreng.
Deze week hebben we te maken met het onderdeel boekpromotie in de vorm van het houden van
een boekbespreking. De kinderen lezen uit een gekozen boek enkele bladzijden voor en geven
ook aan waardoor ze tot deze keuze zijn gekomen. Tijdens de boekbespreking maken we kennis
met allerlei boeken en schrijvers die leuk zijn om te onthouden. Woensdag a.s. komt de bibliobus.
Vaak worden er dan boeken gekozen die tijdens de boekbespreking aan de orde zijn gekomen.
Woensdag maken we van rekenen de eindtoets van blok 5. Donderdag wordt de voortoets van
blok 6 afgenomen. Afhankelijk van het resultaat gaan we de rekendoelen voor de komende
periode bepalen.
Inmiddels zijn we met de topografie al langs veel provincies in Nederland geweest. We gaan nu
naar de provincie Zeeland om daar de plaatsen, wateren en gebieden van te leren. Donderdag
wordt de oefenstof voorzien van toetsdatum meegegeven.
Donderdagmiddag krijgen de kinderen een nieuwe plaats in de groep, zodat ze na de meivakantie
weten bij wie ze in de tafelgroep zitten.
We wensen alle kinderen een superfijne en zonnige vakantie.
Memo:
23-24-25 en 26 april: Boekbespreking door alle leerlingen.
26 april: ruime plastic tas mee naar school nemen voor een speciaal gemaakt cadeautje.
26 april: topo Zeeland voorzien van toetsdatum wordt mee naar huis gegeven.
Deze week: Graag het rapport; kopie van de zorgpas en de ID pas inleveren.

Groep 7:
Afgelopen donderdag heeft groep 7 de nieuwe topo meegekregen naar huis. Donderdag 24 mei is
de toets. Donderdag 17 mei is het praktisch verkeersexamen, alle ouders hebben de route per
mail gehad. Het is aan te raden om deze route van tevoren met uw kind te fietsen. Afgelopen
vrijdag waren de koningsspelen, het was prachtig weer en we hebben genoten van de sportdag!
Deze week maken we de taal en spelling toets.
Om alvast te noteren, vrijdag 8 juni gaat groep 7 naar een bijeenkomst met een echte
Nederlandse ruimtevaarder: Andre Kuipers! Meer informatie volgt.
Komende woensdag is de laatste werkdag van juf Mirjam, zij gaat hierna met
zwangerschapsverlof. Na de meivakantie neemt juf Manon haar taken over. Veel succes en
plezier juf Manon! Woensdagmorgen hebben juf Anja en juf Mirjam een high tea met de groep, dit
om alvast het jaar een beetje af te sluiten en om de geboortes en verlof te vieren van de beide
juffen. We missen nog een paar kopieën van ID-kaarten en zorgpassen van kinderen. Deze zijn
we nodig voor het schoolreisje, graag voor de meivakantie inleveren!
26 april: ruime plastic tas mee naar school nemen voor een speciaal gemaakt cadeautje.
Wij wensen iedereen alvast een fijne, zonnige meivakantie!
Groep 8:
Na de meivakantie is het praktisch verkeersexamen. Dit is op donderdag 17 mei.
De info hierover hebt u gehad. Na de meivakantie gaan we flink aan de slag met de musical.
Deze week beginnen we alvast met het inlezen.
Het is de bedoeling dat de in de meivakantie alvast wat doornemen (liedjes).

Afgelopen vrijdag was het een geslaagde koningsspelen. En wat hadden we er prachtig weer bij.

AGENDA:

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

