Belangrijke data:
-

-

Vrijdag 20 april: Koningsspelen alle groepen, korfbalclinic bovenbouw, continurooster
bovenbouw (Koningslunch voor alle groepen, dus voor eten wordt gezorgd! Wel zelf
bord en bestek meenemen)
Dinsdag 24 april: Continurooster i.v.m. studiedag team, nu wèl zelf lunch van thuis
meenemen!!!
Donderdag 26 april: Continurooster, ook nu wèl zelf lunch van thuis meenemen!!!
Vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei: Meivakantie.

Jarigen deze week:
- 20 april: Elso van Wanrooy uit groep 6
- 23 april: Andrea van Wanrooy uit groep 4

We wensen jullie een fijne dag!!!

Wieltjesdag:
De eerst volgende datum is:
- Donderdag 17 mei.

Kanjerregel volgende week:
Niemand lacht uit!

Algemeen
Lampionnenwagen
De bouw van de lampionnenwagen vordert in een snel tempo. We zijn blij met alle hulp
die geboden wordt! Er zijn werkelijk heel veel ouders die een steentje bijdragen en
soms wel een steen! Wat zal het fijn voor de kinderen zijn als zij op een mooie wagen
kunnen zitten tijdens de lampionoptocht. Spin in het web: Hadascha van der Vegt.
Hadascha en alle andere bouwers: bedankt!!!

Extra continurooster
Denkt u er aan dat we dinsdag as. een extra continurooster draaien? Dinsdag as. hebben we een extra
studiemiddag voor het team. De kinderen zijn om 14.00 uur vrij. Geeft u uw kind dinsdag eten en
drinken mee? Zie ook de informatie bij ‘belangrijke data’ in het blok bovenaan de nieuwsbrief.

Zending: doen we mee?
Blijven we meesparen voor Danyelu? Nogmaals:
alle kleine beetjes helpen! Voor de vakantie wordt

het

geld weer opgehaald in alle klassen, dan hoort u

weer

hoeveel we erbij gespaard hebben. Alvast bedankt!

Kind op Maandag

Volgende week vrijdag is het Koningsdag en de Bijbelverhalen gaan ook over een koning.
Het volk van Israël wil graag een koning. Maar God is toch hun Koning? Samuël weet het
even niet meer, hij vertelt het volk wat een koning doet. God geeft Samuël toestemming
om Saul tot koning te zalven.

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
Vrijdag( morgen) hebben we de Koningsspelen. Eerst de
dans op het plein en daarna gaan we lopend naar het
hockeyveld om spelletjes te doen. Het zou leuk zijn als
uw kind/eren een rood/wit/blauw/oranje shirt aan
heeft/hebben. U mag zeker komen helpen/kijken. Als
we na 10.30 uur weer op school komen, gaan we samen eten. Om 12.00 uur zijn de
kinderen dan gewoon vrij.

U kunt samen met uw kind, weer een boek uit onze schoolbibliotheek, meenemen voor de
meivakantie.

Gezellig samen lezen! Vroeg beginnen met voorlezen kan helpen om je kind meer
zelfvertrouwen te geven. Lezen is een van de belangrijkste vaardigheden die een kind op
jonge leeftijd op school nodig heeft.
Structuur is belangrijk voor een kind en het dagelijkse ritueel van een hoofdstuk
voorlezen voor het slapengaan maakt die structuur duidelijk voor een kind. Door vroeg
te beginnen met lezen vergroot je de kans dat je kind ook op latere leeftijd meer leest.

Nog even een paar foto's van onze
wandeling op dinsdag 10 april.

Even gezellig gespeeld in een
speeltuin onderweg.

Nieuws uit groep 3:
Er is deze week geen nieuws uit groep 3.

Nieuws uit groep 4:
Volgende woensdag hopen wij onze verjaardagen te vieren. Het is de bedoeling dat wij
wel naar de gymzaal gaan! De kinderen kunnen rustig in hun verkleedkleren daar heen!
Wij willen graag alle boeken van de bibliotheek volgende week terug hebben. Wilt u even
kijken of alles is ingeleverd?

Nieuws uit groep 5:
We zijn met rekenen begonnen in blok 7 en daarin gaan we een nieuw stuk van de
getallenlijn verkennen: het stuk tot 2000! We tellen met sprongen van 10, 50 en 100 en
we leren wat de cijfers in de grote getallen betekenen: 1625 en 1562 bestaan uit
dezelfde cijfers, maar in 1623 betekent de 6: 600 en in 1562 betekent de 6: 60. En hoe
spreek je deze getallen uit?
Voor spelling oefenen we de categoriewoorden van thema 6. De kinderen krijgen ze ook
als huiswerk mee. Elke dag wat woorden overschrijven, dan leer je deze “weet-woorden”
steeds beter!
Met geschiedenis leren we veel over de tijd van ridders en monniken: wat moet je
kunnen om schildknaap te worden? Lijkt je dat leuk? Wat doet een monnik? Hoe leven
deze mensen? Zijn ze arm of rijk? Moeten ze kunnen vechten of juist kunnen lezen en
schrijven? Waarom werken de boeren zo hard voor hun heer? Allemaal vragen waar we
in deze lessen antwoord op hopen te krijgen.
O ja, nemen we morgen (vrijdag 20 april) allemaal onze fiets mee naar school? Niet
vergeten, hoor!
Spreekbeurten:
- Maandag 23 april: Rosalyn
Vooruitblik:
- Huiswerk: categoriewoorden spelling
- Woensdag 25 april: FEEST!!! (verjaardag juf)

Nieuws uit groep 6:

Er is deze week geen nieuws uit groep 6.

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

Nieuws uit groep 8:
Er is deze week geen nieuws uit groep 8.

