
 

Nieuwsbrief 18 april 2016 

Algemeen 

 
Koningsspelen 

Komende vrijdag mogen alle kinderen in “oranje” sferen op school komen. Deze dag staat in het 
teken van de Koningsspelen. Alle kinderen krijgen een workshop dansen aangeboden. 
In de onderbouw geeft Fera Russchen een workshop dansexpressie en in de bovenbouw geeft Iris 
Kluin een workshop breakdance. U kunt om 11.30 uur de presentaties bewonderen. We hopen op 
mooi weer zodat de optredens buiten zijn! 

  

Gymnastiek 
Juf Monique is sinds een week weer begonnen met het geven van gymlessen op maandag voor 
groep 3 t/m8 en op de donderdagmorgen voor groep 5/6. We bedanken meester Sjaak voor het 
waarnemen van de gymlessen. 
De kinderen van groep 5/6 die op maandag tussen de middag thuis een broodje eten, mogen 
vanaf 13.05 uur in de kleedkamer zich omkleden. Juf Monique haalt de overblijfkinderen om 
13.00 uur op van school en is dan ook om 13.05 uur aanwezig.  

 
Kalender 

Centrale eindtoets groep 8 19, 20 en 21 april 
Koningsspelen 22 april 
Meivakantie 25 april tot 8 mei 
Pinksteren 16 mei 
Margemiddag  
(alle kinderen ’s middags vrij) 

19 mei 

 
 
Podium 

Vorige week maandag is het podium gebracht. Het podium bestaat uit 20 m2 losse delen die in 
verschillende hoogtes kunnen worden opgebouwd. Tijdens de Koningsspelen wordt het podium 
voor het eerst gebruikt. De gordijnen zijn in de maak en worden (volgens verwachting) nog voor 
de meivakantie opgehangen. We zijn nog op zoek naar mobiele lichtspots om het helemaal af te 
maken………….wordt vervolgd! 

 

 

 

 

 

 

 



Groep 1 en 2 
 
Thema kleur en vorm 

Spelenderwijs hebben we veel geleerd. De kleuren van de regenboog, proefjes zoals: wat zie je 
als je door een rood of groen raampje kijkt?  

 

Tangram, spiegelen met vormen, het mengen van kleuren, creatief werken met vormen. We 
ontdekten dat alles kleur en vorm heeft.. en dat je 
oneindig kunt variëren.. 

Veterstrikken 
Inmiddels hebben Tom, Rosalie, Jade Jasmijn, Ilse en 
Gerjanne hun veterstrikdiploma gehaald. Het is mooi te 
zien hoe kinderen weer van elkaar leren. Anderen kunnen 
het bijna. Vooral blijven oefenen dan gaat het zeker 
lukken!  

 
 
Gym 

Donderdagmiddag 21 april komt gym te vervallen. In plaats hiervan zullen we lekker buiten gaan 
spelen op het schoolplein. De kinderen kunnen dus 15.15 uur bij school worden opgehaald. 
  

Voorlezen 
Op woensdagochtend lezen de kinderen uit groep 3 een 
stukje voor aan groep 2 uit hun leesboek. Geweldig hoe zij 
al kunnen lezen. 

 

 

 

 

Koningsdag 
Vrijdag is het feest op school. We oefenen onder leiding van Fera Russchen en enkele leerlingen 
uit de bovenbouw een aantal dansjes. Dat geeft veel plezier! Het is fijn als de kinderen op deze 
dag een feestelijk gekleed gaan. 



Groep 3 en 4 
 
Lezen  

Groep 4: Elke dinsdag en donderdag komen twee leesmoeders (de moeders van Joost en 
Mathijs) om 4 kinderen te begeleiden bij het technisch lezen. De kinderen maken op deze manier 
extra leeskilometers waardoor het leestempo omhoog gaat. Over enkele weken komen er 4 
andere kinderen aan de beurt. 

Groep 3: We zijn we bijna klaar met Kern 10 waarin we kennis maakten met 
begrijpend lezen. In kern 11 ligt de nadruk op het begrijpen van de tekst en leren 
de kinderen hoe ze het antwoord op vragen in de tekst kunnen vinden. In groep 
4 oefenen we begrijpend lezen met de lessen uit Alles-in-1 en maken we de 
lessen uit Nieuwsbegrip.  

Vanaf volgende week hebben we twee weken meivakantie. Het is belangrijk dat 
uw kind ook in de vakantie regelmatig blijft lezen om te voorkomen dat er na de 
vakantie een mogelijke achterstand moet worden weggewerkt. 

Schoolreis   

Op dinsdag 24 mei gaan we met auto’s op schoolreis naar het 
vernieuwde dierenpark Aqua Zoo in Leeuwarden. We hebben al een 
aantal ouders benaderd om mee te gaan. Een week voor de 
schoolreis krijgen de kinderen informatie over de schoolreis mee 
naar huis.       

 
    

Groep 5 en 6 
 
Programmeren 

Via het programma Bomberbot leren de kinderen de eerste beginselen van 
het programmeren. We leerden dat je de computer zelf een opdracht moet 
geven, anders gebeurt er niks. Ook de volgorde in de te geven opdrachten is 
belangrijk. Inmiddels hebben we geleerd wat sequenties zijn en hebben we 
loops geleerd te maken. Sommige opdrachten worden meerdere keren 
herhaald, dit wordt door middel van een loop gedaan. Volgende week gaan 
we bezig met missie 4. Ook in de vakantie kunnen de kinderen hier thuis 
mee oefenen.  
  

Thema Nederland 
Het thema Nederland ronden we volgende week af. De thematafel is al aardig gevuld met 
allemaal typisch Nederlandse spulletjes. Ook worden er van K’nex mooie molens gemaakt.    
Daarnaast leerden we liedjes over Nederland en een volksdans. Na de vakantie gaan we bezig 
met het thema geloof van alles in één.  
  

Rekenen 
Met rekenen gaan we de komende periode bezig in groep 5 met delen, klokkijken, omtrek en 
oppervlakte en gaan we de getallen verkennen tot 2000. In groep 6 gaan we kolomsgewijs 
vermenigvuldigen, verhoudingstabellen komen ook weer aan de orde en we gaan verschillende 
breuken vergelijken.  



Groep 7 en 8 
 
 
Wandelen voor water 

We hebben in de vorige nieuwsbrief wel verteld dat we gelopen hebben voor de actie “wandelen 
voor Water”, maar de opbrengst van de actie was toen nog niet helemaal bekend. Uiteindelijk 
zijn we op een bedrag van € 800,- uitgekomen. Een heel mooi bedrag (meer dan € 30,- 
gemiddeld per persoon). Iedereen die gesponsord heeft … bedankt ! 
 

Gastles Romke Visser 
In deze periode voor de meivakantie besteden we altijd extra aandacht aan de Tweede 
Wereldoorlog. We doen dit via de Anne Frankkrant, de serie “13 in de oorlog” en een aantal 
lessen hierover. Eén van die lessen zal worden gegeven door Romke Visser uit Winsum. Hij zal in 
zijn les vertellen over gebeurtenissen in Winsum tijden deze oorlog. 
In de openbare Levoles van groep 7 en 8 op dinsdag 12 april heeft de oma van Thomas en Mark 
ons verteld over zaken die zij nog weet van die tijd. 

Cito-toetsen 
In deze week wordt de eindtoets van groep 8 en de entreetoets van groep 7 afgenomen. Dat 
betekent dat we op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen ons heel geconcentreerd gaan 
storten op de vragen die op ons afkomen. Met beide groepen hebben we ons zodanig voorbereid, 
dat we weten wat we aan vragen kunnen verwachten. We hebben er alle vertrouwen in. 
De uitslag van de eindtoets wordt vrij vlot na de meivakantie bekend. De uitslag van de 
entreetoets zal wat langer op zich laten wachten, maar wordt voor de zomervakantie nog wel 
besproken. 

Circus Jeroen Bosch 
De afgelopen weken hebben we aan onze 
creatieve opdracht “Circus Jeroen Bosch” 
gewerkt. Met ijzerdraad hebben we een 
skelet gemaakt, dit via papier-maché 
aangekleed en uiteindelijk geschilderd. Een 
aantal van onze werkstukken zijn te 
bewonderen op de foto. 

 
 


