Belangrijke data:
-

Vrijdag 30 maart: Goede Vrijdag
Maandag 2 april: Tweede Paasdag
Dinsdag 17 april: Bevrijdingsloop
Dinsdag 24 april: Continurooster, kinderen zijn om 14.00 uur vrij!

Jarigen deze week:
- 2 april: Lodus Pater uit groep 1/2
- 5 april: Nynke Haveman uit groep 7
- 5 april: Salomé Hendriks uit groep 8

We wensen jullie een fijne dag!!!

Wieltjesdag:
De eerst volgende datum is:
- Donderdag 5 april

Kanjerregel volgende week:
Niemand blijft zielig!

Algemeen
Pasen.
De korte paasvakantie staat op het punt van beginnen. De verhalen rondom Pasen zijn altijd
bijzonder. Eerlijk gezegd ook niet altijd even makkelijk. Maar de boodschap die we mogen
brengen is natuurlijk wel geweldig. We mogen de kinderen vertellen van Goede Vrijdag,
maar ook over de paasmorgen. Juist in de families van ouders en collega’s waar kortgeleden

iemand is overleden kan dat een enorme troost zijn. We wensen u allemaal heel goede
paasdagen.
Lampionnenwagen
De ouders van de groepen 1 en 2 hebben een brief gekregen waarin wordt verteld dat er een
lampionnenwagen wordt gemaakt. Een mooi initiatief van Hadassa v.d. Vegt (moeder
Hannelore en Thobias) Natuurlijk kan zij niet in haar eentje er voor zorgen dat er een wagen
komt. Daarom hopen dat veel ouders uit groep 1 en 2 zich opgeven en wat tijd beschikbaar
stellen. Een leuk ontwerp is er al (bedankt juf Yvonne), een wagen en een ruimte om te
bouwen ook. Dus er is al veel geregeld. Hoofddoel: de kinderen van groep 1 en 2 een mooie
herinnering bezorgen.
Vindt u het leuk om te helpen, ook al zit uw kind niet in groep 1 of 2. Alle hulp is
welkom……. Meldt u zich bij Hadassa vd Vegt of bij één van de leerkrachten van groep
1-2. Ook helpende opa’s en oma’s zijn van harte welkom.
Voor de wagen zijn we nog op zoek naar wat materialen. Hebt u resten verf in vrolijke
kleuren (wit, rood, bruin, groen, blauw, geel of zwart) we houden ons aanbevolen. Verder zijn
we op zoek naar:
 Blauw plastic (4 X 3 meter)
 Platen triplex
 Tapijtkokers (2 X)
 Opblaasbare strandspullen (graag sticker met uw naam er op.)
Wilt u deze spullen a.u.b. niet op school bezorgen maar op 14 april op Reigerweg 12, tussen
09.00 en 10.00 uur.
Wat zal het mooi zijn als er weer een wagen van de Emmaschool mee rijdt in de optocht.
Container
De dinsdag na de paasvakantie zal er een container geplaatst worden op het plein. We gaan
een aantal zaken afvoeren om ruimte vrij te maken in het opberghok achter op het plein. Ook
moet er het één en ander uit de kelder gehaald worden. Juf Marja gaat dat allemaal regelen,
maar heeft daar wel wat hulp bij nodig. Wie van u is bereid om juf Marja dinsdag 3 april
na de pauze van 10.15 uur hiermee te helpen? U kunt dit aan juf Marja laten weten op
06 25187541. Neemt ze niet op? Spreek dan de voice mail in. Appen kan natuurlijk ook……
Bellen
Meestal gaat het goed: veel ouders laten het de school weten als hun kind ziek thuis moet
blijven. In sommige gevallen wordt dit vergeten. Dan hoort de school contact op te nemen
met de ouders van kinderen die ziek zijn. Dit betekent dan soms wel dat een leerkracht de
klas uit moet. U helpt ons enorm door ’s morgens voor schooltijd even een belletje te doen
als uw kind ziek is. Bedankt!
Paaslunch.
De AC is weer enorm druk bezig in de personeelskamer. Dit keer met het klaarmaken van
alle dingen die bij de paaslunch horen. Alle kinderen blijven op school om van deze lunch te
genieten. De voorbereidingen, klaarmaken en verdeling van het eten is geen klein klusje!
AC: bedankt maar weer!

Zending: doen we mee?

Blijven we meesparen voor

Danyelu? Nogmaals:
alle kleine beetjes helpen! Alvast bedankt!

Kind op Maandag

We hebben deze week geluisterd naar de Bijbelverhalen over het lijden, sterven en de
opstanding van de Heere Jezus. Straf krijgen voor iets wat je niet gedaan hebt, wij
zouden het niet verdragen! Maar Jezus kwam om zwaar te lijden en Zijn leven te geven
voor onze zonden, terwijl Hij Zelf alleen maar goede dingen heeft gedaan. Hij deed het
vrijwillig, uit liefde voor ons, in plaats van ons, zodat God ons onze zonden kan vergeven.
Wat een hoop liefde! Hij is ook weer opgestaan en nu mogen we voor altijd bij God
horen en met Hem leven als we in Hem geloven en op Hem vertrouwen.
We wensen u een gezegend Paasfeest, vol van Zijn liefde!!!

Gezocht:
Gekleurde stofjes (stukjes stof, lappen stof, maakt niet uit) voor gebruik tijdens de
creamiddag! Heeft u thuis nog wat liggen? Dan mag u dat aan juf Willi geven!
Alvast bedankt!

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
Wat was het vrijdag gezellig. De kinderen van de bovenbouw hebben de kinderen van de
onderbouw geholpen met de paasstokken. Er heerste een gezellige saamhorigheid. En de
resultaten waren geweldig!
Daarna hebben we door de wijk een wandeling gemaakt. Bedankt kinderen uit groep
5,6,7 en 8 voor alle hulp, ook tijdens de wandeling. Bedankt ouders dat u allemaal bent
wezen kijken. Morgen (vrijdag) en maandag (2e Paasdag) hebben alle kinderen vrij om
thuis het Paasfeest te vieren. We wensen u allemaal fijne dagen en hopen de kinderen

dinsdag 3 maart weer gezond op school te zien. We willen alle ouders bedanken, die
afgelopen dinsdag hebben geholpen om onze
klassen/gang/speellokaal en het magazijn schoon
te maken. Er waren heel veel moeders om ons te
helpen. Alles ziet er weer spic en span uit.
Bedankt voor uw hulp!!

Na de Pasen gaan we een begin maken met de toetsen voor de kinderen uit groep 2. Zij
maken de toetsen op de computer. Het zullen toetsen zijn die te maken hebben met
rijmen, beginrijm, hakken en plakken en letters.
Kinderpraat:
* Juf wijst een citroen aan. Weet je wat dit is? Ja, juf dat is een metroen.
(Samenvoeging van een citroen en een meloen.)

Nieuws uit groep 3:
De aanwezige ouders tijdens de schoonmaakavond; bedankt voor jullie hulp en inzet!
Op dit moment hebben wij twee leesmoeders die van 08.30 uur – 08.45 uur op
donderdagmorgen met twee kinderen lezen.
Bent u ook in de gelegenheid om op een ochtend (wij laten aan u over welke dag) met
twee kinderen een kwartier te lezen?
De komende periode gaan wij op een aantal donderdagmiddagen samenwerken met groep
2. Samenwerkend leren proberen wij te stimuleren zodat wij van elkaar kunnen leren en
omdat het natuurlijk ook heel leuk is! U kan dan denken aan onderwerpen als:
- Spiegelen (komt bij rekenen aan de orde)
-

Veter strikken
Puzzelen

-

Tekenen over het schoolreisje of een verhaal schrijven en dit aan elkaar
presenteren

Veilig leren lezen
Ja, nu, zo… Woorden met een open lettergreep aan het eind (er staat ‘o’ maar je spreekt
het uit als ‘oo’) leren lezen. Daar zijn we deze week mee gestart.
Verder zijn we bezig met begrijpend lezen. Begrijp ik wat ik lees? Kan ik het onthouden?
Door vragen te beantwoorden (mondeling of in het schrift) kijken we of dat al lukt.
Dit kunt u thuis ook oefenen door na het (voor)lezen een korte vraag te stellen over de
tekst.
Rekenen
Wij zijn gestart met blok 7. Wij gaan van het +, - en = teken verkennen en sommen
schrijven. Splitsingen tot 20, even en oneven getallen, vergelijken van hoeveelheden
(meer, minder of evenveel) en klokkijken komen aan de orde. U krijgt van uw
zoon/dochter een overzicht mee om eens te bekijken wat we in dit nieuwe hoofdstuk
allemaal gaan behandelen.

Nieuws uit groep 4:
De kinderen zijn druk aan het lezen. Dit komt doordat juf Anne van de bibliotheek een
aantal boeken voor ons heeft mee genomen. Iedereen die een boek uit deze serie heeft
gelezen mag zijn naam op een blad schrijven en bij 5 gelezen boeken krijgen ze een
verrassing! Na de paasvakantie gaan we met een andere taakbrief werken. Op deze
taakbrief staat een planning voor de hele week en plantaken.
Een meisje uit onze klas is haar vriendenboekje kwijt. waarschijnlijk heeft een van de
kinderen van onze klas het nog thuis. Het zou fijn zijn als het weer bij haar terug kwam.
We wensen u hele fijne en mooie Paasdagen.
De juffen van groep 4

Nieuws uit groep 5:
De kinderen hebben allemaal het leerblad voor Natuur en Techniek meegekregen. De
toets is op donderdag 12 april en we gaan ons er in de klas ook op voorbereiden. Dat
hebben we al gedaan door elkaar in tweetallen vragen te stellen over het leerblad. Een
leuke werkvorm voor samenwerkend leren, waar de kinderen ook nog eens veel van
opsteken!
Met taal en spelling gaan we naar thema 6: “Gevoelens”. We leren wat het onderwerp en
de persoonsvorm (de ik-vorm) zijn, we oefenen in het boeiend vertellen van een verhaal
met behulp van pictogrammen en met spelling schrijven we woorden als kasteel, hond en
jager.
Na een voorbeeldspreekbeurt van de juf, beginnen we volgende week met de kinderen:

- 3 april: Dami
- 5 april: Tess
- 6 april: Zira
Succes met de voorbereidingen!
Op het moment dat ik dit typ, moeten we nog Pasen vieren in de klas. We hebben ons
goed voorbereid door over het lijden en sterven van de Heere Jezus te praten, te
zingen en te knutselen en vooral door te luisteren naar de Bijbelverhalen. We gaan
tijdens de Paasviering luisteren naar het mooie verhaal van de opstanding: Jezus leeft
en wij mogen voor altijd met Hem leven als we op Hem vertrouwen! Wat een heerlijk
feest om te vieren!
Als laatste wens ik u ook thuis een mooi en gezegend Paasfeest! Geniet samen van de
extra vrije dagen en we zien elkaar graag op dinsdag 3 april weer op school!

Hartelijke groeten van juf Marjet.

Nieuws uit groep 6:
Wat zijn we de week leuk begonnen met zoveel ouders die meededen tijdens de
meedoeles van Paxze. We hebben deze week ook fijn gewerkt en mogen straks genieten
van een lang Paasweekend. We hebben het dinsdag gehad over het maken van een
spreekbeurt. We hebben gekeken naar de opbouw en wat belangrijk is. We hebben ook
een stukje van de spreekbeurt van juf Marleen gezien waar goede dingen in naar voren
kwamen, maar ook dingen die je juist niet wilt doen tijdens een spreekbeurt. Elk kind
heeft een blad meegekregen, waarop veel dingen worden uitgelegd over het maken van
een spreekbeurt. Ook kunnen de kinderen op dit blad zien waarop zij worden
beoordeeld. Elk kind zal een eigen spreekbeurt maken en de eerste spreekbeurten staan
al gepland. Sommige kinderen denken er nog even over na en volgende week zullen we het
hele rooster compleet maken.

Nieuws uit groep 7:
Er is deze week geen nieuws uit groep 7.

Nieuws uit groep 8:
Kampioen van de week
De kampioen van de week is Kaeden! Kaeden is kampioen in rustig werken, grapjes maken
en hockey.
Geschiedenis
Willen de kinderen donderdagmiddag 5 april een foto van zichzelf of een spiegeltje mee
naar school nemen? Deze hebben we nodig voor de geschiedenisles!
Belangrijke data:








29 maart: huiswerk
9 april: toets 3 geschiedenis
10 april: woordendictee (www.schoolbordportaal.nl > taal > spelling > spelling l
oefenen en dictee of spelling l spelletjes> taal actief 4 > groep 8 > 22 l cht
ch, 23 l ei, 24 l ij, 25 l au en 26 l ou
Individuele datum: spreekbeurt
16 april: toets topografie (kaart D + level 10, 11 en 12)
23 april: toets Engels

