Belangrijke data:
-

Dinsdag 17 april: Bevrijdingsloop
Vrijdag 20 april: Koningsspelen, continurooster, dus de kinderen zijn om 14.00 uur
vrij!
Dinsdag 24 april: Continurooster i.v.m. studiemiddag team, kinderen om 14.00 uur
vrij!

Jarigen deze week:
7 april: Lieke vd Broek uit groep 3

We wensen je een fijne dag!!!

Wieltjesdag:
De eerst volgende datum is:
- Donderdag 19 april

Kanjerregel volgende week:
We vertrouwen elkaar!

Algemeen
Opruimen
Zoals u waarschijnlijk wel gezien hebt, hebben we veel oud materiaal afgevoerd. Dit
doen we met het oog op een komende verhuizing. In het schuurtje waar de
kleutermaterialen zijn opgeborgen ligt nog wat bestratingsmateriaal. Het is niet veel,

maar kan soms net voldoende zijn voor iets wat er moet gebeuren. Het betreft een
tiental stoeprandjes, een kleine hoeveelheid cobblestones (hele en halve) en een stuk of
10 stoeptegels. Denkt u dat u er wat aan heeft? Kom dan gerust even langs om te kijken.
Uiteindelijk zullen wij het afvoeren. We doen er graag iemand een plezier mee.

Parro
In de groepen 3 en 6 is gedurende een proefperiode gewerkt met Parro. Parro is een
conmmunicatie-app voor ouders en leerkrachten. De proefperiode is nu voorbij. Dit
betekent dat Parro nu niet meer werkt. Nu is de tijd gekomen om een besluit te nemen
of we Parro wel of niet gaan gebruiken in de hele school. Voordat ik dat doe, wil ik
ouders van groep 3 en 6 vragen mij te vertellen hoe zij het gebruik van Parro hebben
beleefd. Dus, hebt u een mening over het gebruik van Parro, mailt u mij die dan aub. op
directie@emmaschoolkampen.nl . Wilt u zo vriendelijk zijn dit voor woensdag 11 april te
doen? Bij voorbaat hartelijk dank.

Schoolreizen
Deze week heb ik de brief over de schoolreizen gestuurd. Voor sommige ouders kan het
betalen van de schoolreis (soms voor meerdere kinderen) tot problemen leiden. Neemt u
rustig contact met mij op als dit het geval is. Er zijn verschillende
oplossingsmogelijkheden. We helpen u graag verder.

Zending: doen we mee?

Blijven we meesparen voor Danyelu? Nogmaals:
alle kleine beetjes helpen! Alvast bedankt!

Kind op Maandag

De komende periode werken we over het thema: “Als ik de baas zou zijn…” De
Bijbelvertellingen komen uit het boek 1 Samuel. Het gaat over de profeet Samuel, over
koning Saul en koning David. Het zijn niet zomaar verhalen over landen waar iemand de
baas is. In de Bijbel laat een goede koning zien wat er gebeurt als God het voor het
zeggen heeft. Het is niet gemakkelijk om zo’n koning te vinden, maar wat een zegen is
het voor een land om een koning te hebben die de Heere God wil dienen!

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
Afgelopen weekend is het Pasen geweest, de kinderen hebben hier naartoe geleefd. Wat
was het leuk en gezellig om samen de paasstokken te maken. Ook was het paasontbijt
een mooi moment om even stil te staan bij het bijzondere feest.
De kinderen zijn deze week nog druk met het thema Lente. Er wordt gewerkt, gezongen
en gepraat over de lente, de lammetjes en ook het weer doet goed zijn best om het
lentegevoel compleet te maken.

Lampionoptocht
Wat waren we blij met iedereen die
heeft geholpen met het schoonmaken
van de lokalen. Het rook weer
helemaal fris en alles is weer
opgeruimd en te vinden. Tijdens deze
avond ontstond het idee om mee te
doen met de lampionoptocht op
donderdag 26 april a.s. Hierover bent u via de moeder van Thobias en Hannalore al
geïnformeerd en is er gevraagd om hulp bij het bouwen van de wagen, het maken van de
kleding en het leveren van materialen. Wilt u de strookjes zo spoedig mogelijk inleveren
bij de juf? Dan maken we ook hier weer een mooi feest van!

Alle kinderen krijgen de boekenbastas mee naar huis voor een aantal weken. Op deze
manier wordt het lezen gestimuleerd en ondersteund. Helaas zijn nog niet alle tassen
met de terugbrengdatum van 28 MAART terug. Wilt u thuis nog eens goed kijken als u
dit nog niet heeft gedaan? Dan kunnen ook de andere kinderen genieten van het verhaal
van Kleine Ezel en Jarige Jakkie.

Knopen gevraagd:
Voor verschillende activiteiten op school zijn wij nog op zoek
naar knopen van alle soorten, kleuren en maten. Heeft u deze
nog in huis liggen en wilt u ze een nieuw leven geven? Lever ze
in! Wie weet komt u ze dan later weer tegen.
Vooruitblik:
* Dinsdag 17 april: Bevrijdingsloop
* Vrijdag 20 april: Koningsspelen
* Dinsdag 24 april: continurooster tot 14.00 uur
* Donderdag 26 april: continurooster tot 14.00 uur
* Vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei: meivakantie.
Vriendenboekje: Benjamin is zijn vriendenboekje kwijt. Wie heeft het boekje nog
thuis? Neem het dan zo gauw mogelijk weer mee, Benjamin wil zijn boekje heel
graag weer terug!

Nieuws uit groep 3:
Aanstaande dinsdag 10 april is er geen gym. De gymkleren kunnen dan thuis blijven.
Er is ’s middags wel korfbaltraining.

Op donderdagmiddag 31 mei gaan wij met de klas naar Kalter,
aardbeienkwekerij in IJsselmuiden. De klassenmoeders hebben
dit georganiseerd. De kinderen krijgen een rondleiding en mogen
ook zelf een bakje aardbeien plukken.
Wij zijn uitgenodigd van 13.30 uur tot 15.00 uur.
Na de meivakantie gaan wij inventariseren welke
ouders/verzorgers er die middag kunnen rijden.
Veilig leren lezen
De kinderen hebben afgelopen dinsdag de woordjes voor kern 9 meegekregen naar huis.
Toch heb ik een aantal pakketjes op de gang terug gevonden. Wie heeft er geen
woorden van kern 9 thuis? Er ligt een pakketje in de mee-naar-huis-bak.
De moeilijkheidsgraad neemt toe waardoor het oefenen thuis heel belangrijk is. Wij
hopen dat u dit dagelijks kan oppakken voor 5/10 minuten. Woordjes afgewisseld met
lezen uit een boekje bijvoorbeeld.
Op dit moment hebben wij 3 leesmoeders. Ontzettend fijn!
Mocht u op één van de schooldagen ruimte hebben om van 08.30 uur – 08.45 uur te lezen
met twee kinderen houden wij ons aanbevolen!

Nieuws uit groep 4:
Deze keer een paar tips om het lezen van kinderen te stimuleren.
Tip 1: breng leeskilometers in kaart en beloon het lezen. Er zijn verschillende manieren
om de "gelezen kilometers "bij te houden. Het makkelijkste is een kaart met vakjes om
in te kleuren. Zelf getekend met misschien een vliegtuig of zo er bij. Een papieren
centimeter van de bouwmarkt kan ook goed dienst doen. Iedere bladzijde is een vakje
of een centimeter. Iedere dag dat uw kind gelezen heeft mag er sticker worden
uitgezocht.
Tip 2 : dobbelsteen lezen. Het aantal ogen geeft aan hoe en door wie er gelezen wordt.
Spreek af hoeveel er op die manier gelezen wordt: een alinea, een aantal zinnen. Op
deze manier leest uw kind vlugger een boek uit!
Misschien een paar tips om het lezen aantrekkelijker te maken.

Nieuws uit groep 5:
Na een lekker lang Paasweekend zijn we weer aan de slag gegaan. We maken grote
tafelsommen, we delen grote bedragen, we lossen verhaaltjessommen op, we leren over
boeren en monniken en we werken met taal en spelling over het thema: gevoelens. Ook
de eerste spreekbeurt is gehouden en dat was erg leuk!
Op donderdag 12 april heeft groep 5 geen gym, omdat meester Maarten er dan niet is.
Op vrijdag 13 april halen we dat in, want dan gaan de kinderen ’s middags naar een
korfbalclinic (informatie volgt nog).

Tip voor thuis: via de site: www.rekenen.nl kunnen de kinderen op een leuke manier de
tafels op tempo oefenen! Heel nuttig en nog leuk om te doen ook!
Spreekbeurten:
- Vrijdag 6 april: Zira
- Maandag 9 april: Aydan
- Dinsdag 10 april: Eleena
- Vrijdag 13 april: Dylana
Succes allemaal!!!

Vooruitblik:
- Donderdag 12 april: toets Natuur en Techniek (leerblad hebben de kinderen al
meegekregen)
- Donderdag 12 april geen gym
- Dinsdag 17 april: Bevrijdingsloop
- Vrijdag 20 april: Koningsspelen met continurooster
- Dinsdag 24 april: Continurooster i.v.m. studiemiddag team
- Woensdag 25 april: vieren verjaardag juf! (nadere informatie volgt…)

Nieuws uit groep 6:
Er is deze week geen nieuws uit groep 6.

Nieuws uit groep 7:
VERKEER
Vrijdag 6 april zal in groep 7 het theorie-examen verkeer worden afgenomen.
Veel succes allemaal!
GYM:
Volgende week zijn de gymtijden even iets anders dan normaal. Groep 7 zal op
woensdag11 april gym hebben van 9:15-10:00 uur. De gymles van donderdag komt dan te
vervallen.
DUS: WOENSDAG !! APRIL GYMKLEDING EN FIETS MEE!!!
TECHNIEK
Momenteel zijn we met techniek zijn we deze week begonnen met het ontdekken in
welke vormen je water kan laten veranderen. We zullen water in vaste stof, vloeistof en
als gas

zien.

Na het afronden van het thema ijskoude vloeistoffen gaan we bezig met het thema:
grote wereldrampen. Over dit thema gaan we in groepjes een mooie presentatie maken.

Nieuws uit groep 8:
Kampioen van de week
De kampioen van de week is Iris! Is kampioen in creatief zijn, een lief innerlijk hebben
en behulpzaam zijn.
Brief kamp
Afgelopen woensdag hebben de leerlingen van
groep 8 hun tweede brief met informatie over
kamp mee naar huis gekregen.
Belangrijke data:








6 april: 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

Eindtoets groep 8
Sinds 2015 zijn alle scholen verplicht om een eindtoets af te nemen in groep 8.
Wij gebruiken hiervoor (net als alle andere IRIS scholen) de Route 8 toets. De afname
hiervan vindt plaats op dinsdag 24 april a.s.
De nodige informatie hierover ontvangt u middels een brief via uw kind.

