Belangrijke data:
-

4 t/m 7 juni: Avondvierdaagse (deelnemers krijgen deze week informatiebrief mee)

Jarigen deze week:
- 2 juni: Henrieke van der Meulen uit groep 5
- 4 juni: Kyan van Enk uit groep 7
- 4 juni: Dylana Schmidt uit groep 5

We wensen jullie een fijne dag!!!

Wieltjesdag:
De eerst volgende datum is:
- Donderdag 14 juni

Kanjerregel volgende week:
Niemand speelt de baas!

Algemeen
Jeu de Boules / Petanque
Er ligt al geruime tijd een jeu de boules spel of als u dat mooier
vindt: een petanquespel in de school. Deze hebben we mogen
lenen van een aardige ouder. We willen dit spel graag
teruggeven aan de rechtmatige eigenaar, maar………… Van wie is
dit spel? (zie afbeelding)

Parro en Klasbord
In de teamvergadering van dinsdagmiddag hebben we gekeken naar Parro. Dit
communicatiemiddel voor ouders en scholen hebben we in groep 3 en groep 6
uitgeprobeerd. Op zich waren we best tevreden over Parro. Ook nagenoeg alle ouders
gaven aan het een prettig platform te vinden. Toch hebben we besloten nog te gaan
kijken naar klasbord. Om de beide apps goed te kunnen vergelijken willen we de ouders
van groep 3 en 6 vragen ook deze app nog eens te downloaden en te gebruiken. We
kiezen voor dezelfde groepen omdat de ouders van deze groepen ook beide apps hebben
gezien en gebruikt. U krijgt hierover binnenkort een brief met download en
inloggegevens. Bij voorbaat dank voor uw moeite.

Op tijd komen
Mag ik uw aandacht vragen voor de schooltijden? We doen ons best de kinderen na
schooltijd niet te lang na te houden om werk af te maken e.d. Zeker niet de kinderen die
gehaald en gebracht worden. Hier tegenover staat dat het dan ook fijn is dat de
kinderen op tijd op school komen. Uw kind altijd netjes op tijd? Fijn! Dan is dit
berichtje niet voor u bedoeld.
Hebt u een vraag aan de leerkracht van uw kind? Stel die dan bij voorkeur na schooltijd!

Warm
Het zal u niet zijn ontgaan: het is warm. Ook in ons gebouw is het warm. In de
ochtenduren gaat het best nog wel. ’s Middags wordt het wat minder aangenaam.
Bewondering voor de kinderen die er toch rustig om doorgaan. Soms zelfs niet eens
rustig, er wordt dan toch nog gevoetbald e.d. Geeft u uw kind tijdens warme dagen
rustig een klein flesje water mee als u dat wilt.

Nieuws van de AC
Vrijdag 22 juni organiseren wij een super leuke sport-en spelletjesmorgen. Wij zijn al
druk bezig met de voorbereidingen.
Er zullen echte atletiek-onderdelen uitgevoerd worden op de atletiekbaan, o.a.
hoogspringen/ver springen/sprint/ bal werpen. Verder vinden er kleine
sportwedstrijdjes tussen de groepjes plaats op het korfbalveld. De kleuters zullen
sportieve spelletjes doen.
Daarnaast zullen er enkele verrassende onderdelen voor de kinderen zijn! Met de
opbrengst van de koekenactie hebben we erg leuke dingen kunnen regelen!
Deze ochtend kan alleen een groot succes worden als we op u kunnen rekenen, er zijn
veel groepjes met kinderen die begeleid moeten worden tijdens het sporten.
Gelukkig zijn er al enkele opgaves binnen, fijn! We hebben echter nog lang niet genoeg
aanmeldingen om ieder sportgroepje van een begeleider te voorzien.

Lees daarom de bijlage bij dit Emmapraatje nog eens goed door en geef u snel op
voor deze gezellige en sportieve ochtend. Opgeven kan bij de leerkracht van uw
kind, wij en de kinderen kunnen echt niet zonder uw hulp!

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

Kind op Maandag

Het weekthema is: “Durf jij dat?” We luisteren naar
het
verhaal van David en Goliath. Niemand durfde te vechten tegen Goliath, die grote reus.
David wel! Was hij dan zo dapper? Durfde hij zoveel meer dan al die stoere soldaten die
heus wel wat gewend waren, terwijl hij een schaapherder was zonder ervaring in het
leger? Nee, dat was niet zijn geheim. David vecht niet in eigen kracht, hij vertrouwt op
God. En God kan die grote reus wel aan, God is machtiger dan welke vijand en welk
probleem ook. Met Hem kun je het gerust wagen!!!

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
Als u het rapport van uw kind/eren nog niet hebt ingeleverd, zou u dat dan zo spoedig
mogelijk willen doen?
Alvast bedankt!
Afgelopen dinsdag hebt u de brief van de workshop gekregen. In
de kleutergang hangt de intekenlijst. U komt toch ook? Het
belooft een gezellige morgen te worden.
Volgende week begint de avond4daagse. Wilt u uw kind/eren
laten plassen voordat hij/zij naar het veld gaat?

Onderweg lukt dat echt niet. Uw kind/eren mag elke avond het
shirt dragen. Vrijdag, na de avond4daagse, mag het shirt
ongewassen ingeleverd worden op school. Daarna krijgen de
kinderen de medaille. We hopen dat het gezellige avonden zullen
worden. Alvast veel wandelplezier!
Vooruitblik:
* De week van 4 juni t/m 8 juni: avond4daagse
* Vrijdag 15 juni: Workshop van het prentenboek: “PLONS”

Nieuws uit groep 3:
Volgende week start de Avondvierdaagse! Vandaag is de brief met informatie én een
brief met de indeling van de groepjes meegegeven aan uw zoon/dochter.
Maandag 4 juni starten wij met de eerste Cito toets. We gaan dan weer verder in week
24 en 25. Het heeft onze voorkeur om de toetsen voor in de week af te nemen in plaats
van achterin de week. Wellicht goed voor u om te weten 
En dan gaat het afronden van het schooljaar écht beginnen… Wat gaat het snel!
Woensdag 6 juni viert juf Margreet haar verjaardag samen met de kinderen. Samen met
de kinderen hoopt zij op een gezellige en feestelijke ochtend!
Ouders die deze ochtend zorgen voor het vervoer: alvast bedankt!
Enige tijd geleden hebben wij de kinderen een brief meegegeven over de spelletjes dag
op vrijdag 22 juni. Wij zijn nog op zoek naar hulpouders deze ochtend. Lijkt het u leuk
om te helpen dan zien wij het opgavestrookje graag tegemoet!
Veilig leren lezen
Vandaag zijn wij gestart met het afronden van kern 10 en maken volgende week een
start met kern 11. De resultaten van het lezen zal u volgende week weer ontvangen.
Wat betreft het lezen oefenen wij veel woordrijtjes en leesteksten; ook ter
voorbereiding op de leestoetsen die rond week 25 worden afgenomen. Wij hopen dat u
thuis ook uw zoon/dochter wil blijven stimuleren want wij merken écht het verschil op
de langere termijn!
Rekenen
Volgende week ronden wij ook blok 8 af en starten daarna met het laatste blok van
groep 3.
Daarnaast staan de komende weken ook in het teken van voorbereiding op de Cito eind
groep 3 toets.

Nieuws uit groep 4:
We hebben in onze klas tot nu toe weinig last gehad van de warmte. Met elkaar hebben
we een wit zonnescherm gemaakt in de klas.😊
Komt u gerust eens kijken! Met rekenen zijn we in blok 8 begonnen. We leren de getallen
tot 1000 en maken sommen hiermee. Met taal zijn we druk met enkelvoud en meervoud
en met het benoemen van de zinsdelen. Onze spellingsregels oefenen we iedere dag
even. Het zou heel fijn als u thuis de tafels van 6 en 7 wilt oefenen. De kinderen werken
heel zelfstandig met hun nieuwe "weekplanning". Op deze planning staan ook plantaken
en klaaropdrachten. De kinderen hebben echt sprongen gemaakt in het zelfstandig
werken. De briefjes van de Avondvierdaagse zijn mee naar huis. Het lijkt prima weer te
worden om te lopen.👫

Nieuws uit groep 5:
Wat is het ontzettend warm in de klas, maar we kunnen gelukkig nog wel fijn werken en
de sfeer is nog steeds gezellig (ondanks de warmte en de wat kortere nachten begrijp ik
soms…)
We gaan met spelling leren dat de s van huis een z wordt als je het woord in het
meervoud schrijft: huis- huizen. De f van duif wordt dan een v, duif-duiven.
Met rekenen gaan we leren dat je de oppervlakte van iets kunt meten in vierkante
centimeters.
We zijn bij aardrijkskunde de landkaart van Nederland aan het verkennen: ons land
bestaat uit 12 provincies en die hebben allemaal een hoofdstad. We gaan de komende
weken ook verder kijken dan ons eigen land: we leren over handel in de wereld en we
beginnen in groep 5 met chocola: in het bijzonder letten we op eerlijke handel en fair
trade chocolade.
In verband met de avondvierdaagse krijgen de kinderen deze week geen huiswerk mee.
Het is wel fijn als ze dagelijks ook thuis blijven lezen!!!
Er lopen met de avondvierdaagse maar liefst 20 kinderen uit onze klas mee met school:
2 met de 10 kilometer en 18 met de 5 kilometer. Deze week krijgen we een brief mee
met de deelnemers en de ingedeelde begeleiders. Fijn dat er ouders zijn die mee willen
lopen, bedankt! We hopen op een gezellige en sportieve wandelweek!
Spreekbeurten:
- Vrijdag 1 juni: Jeron en Rosalyn
- Vrijdag 8 juni: Kimberly
Vooruitblik:
- 4 t/m 7 juni: Avondvierdaagse (deelnemers krijgen vandaag de informatiebrief
mee)

Nieuws uit groep 6:
Na een aantal dagen hard zwoegen in een (mega) warm lokaal hopen we wat meer
verkoeling te krijgen. Het is erg knap dat de kinderen nog zo veel hebben gewerkt. Daar
mag u ook best trots op zijn. We zijn al aardig opgeschoten in thema 7 van taal en
spelling. We oefenen met verschillende regels.

De regels die dit thema centraal staan zijn die van de jager, bakker en banaan. Dit zijn
regelwoorden en kinderen moeten hierbij goed leren de regels toe te passen.
Jager: Verdeel het woord in klankgroepen, hoor je een lange klank aan het eind van een
klankgroep, dan schrijf je er maar een. Denk aan woorden als: medewerker, overbodig,
sigaar, gevel etc.
Bakker: Verdeel het woord in klankgroepen, hoor je een korte klank aan het eind van een
klankgroep, dan schrijf je daarna twee dezelfde medeklinkers. Denk aan woorden als:
ingewikkeld, ruitenwisser, vrijwilliger etc.
Banaan: zeg het woord in klankgroepen, is het niet duidelijk of je a of aa hoort? Dan
schrijf je één teken. Denk aan woorden als: banaan, papier, manier, kanaal, plafond etc.
De kinderen komen voor het eerst, tijdens de spellinglessen, specifiek in aanraking met
werkwoordspelling. We zijn hier tijdens de taallessen al eerder mee bezig geweest.
De kinderen krijgen dit thema geen woordlijsten mee naar huis, omdat het om vaste
spellingregels gaat. Mocht u uw zoon of dochter toch willen laten oefenen dan kan dit
via:
www.schoolbordportaal.nl zoek op spelling  kies wat je wilt doen, bijv. dictee  daarna
kies je de methode Taal Actief 4  groep 6  en daarna de spellingscategorie
(categorie: 39, 40, 41, 42, 43 en 44. Categorie: 40, 42 en 44 zijn oefeningen met
werkwoordspelling)
Het woordendictee staat voor volgende week op de planning.
De kinderen in de klas zijn de afgelopen tijd erg druk geweest met het geven van een
spreekbeurt. We hebben nog een paar op de planning staan en dan hebben de kinderen
dit afgerond. We hebben veel diverse onderwerpen: sporten, dieren, games, maar ook
automerken en beugels komen voorbij en zelfs de gevaarlijke zwarte gaten in het heelal.

Vraagt u thuis maar eens wat de kinderen de afgelopen tijd allemaal hebben geleerd.
Aanstaande maandag 4 juni hebben we alweer de laatste les van Paxze. Deze les zullen
we als hele groep met elkaar volgen. We evalueren tijdens deze les onder andere een
mooi traject waarbij de kinderen veel hebben geleerd. We hebben zoveel ervaring
opgedaan en goede tips gekregen dat de kinderen straks het zelf (samen met de juffen)
verder gaan toepassen

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

Nieuws uit groep 8:
De kampioen van de week is Veronique! Veronique is kampioen in vlotten bouwen, scouting
en grappig zijn.
Belangrijke data:




Individuele datum: spreekbeurt
1 juni: huiswerk inleveren
5 juni: dictee thema 7: www.schoolbordportaal.nl > taal > spelling > spelling l
oefenen en dictee of spelling l spelletjes > taal actief 4 > groep 8 > 27 l i, 28
l ig, 29 l lijk, 30 l heid en 31 l teit

