Belangrijke data:
-

Zondag 17 juni: Vaderdag
Vrijdag 22 juni: Sportochtend van half 9 tot 12 uur

Jarigen deze week:
- 9 juni: Aron van de Wetering uit groep 6
- 12 juni: Aydan Rafiyeva uit groep 5
- 12 juni: Hannes van de Vorstenbosch uit groep 3

We wensen jullie een fijne dag!!!

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

Kanjerregel volgende week:
Niemand lacht uit!

Algemeen
Blij bericht
Vandaag is het een beetje feest. We zijn blij en dankbaar dat we vandaag juf Yvonne na
bijna twee jaar weer formeel hersteld kunnen melden. Daar hebben we intern toch een
uitroepteken bij gezet. Juf Yvonne heeft de kinderen getrakteerd op een ijsje en het team
heeft na schooltijd dubbel van de koffie (ook met traktatie) genoten. We kijken terug op twee
jaren met tal van emoties. Goede berichten werden soms afgewisseld met tegenvallers.
Maar we hadden altijd te maken met een dappere en strijdbare juf Yvonne. We zijn blij dat zij
nu weer “gewoon” in ons midden is.

Triest bericht
Soms liggen verdriet en blijheid dicht bij elkaar. Zo waren wij, samen met vele anderen,
geschokt door het bericht van het ongeluk dat de oma van een leerling in groep 3
overkwam. We leven met de betrokken familie mee en wensen hen kracht en Gods nabijheid
toe.
Avondvierdaagse
Onder mooie omstandigheden hebben de kinderen de avondvierdaagse gelopen. Vanavond
de laatste (en traditioneel) voor de kinderen, denk ik, de leukste avond. De school start
vrijdagmorgen gewoon om half negen. We begrijpen het als de jongere kinderen
vrijdagmorgen wat later op school komen. Doet u dit alleen als u het nodig vindt. Naarmate
de kinderen in een hogere groep zitten, wordt dit natuurlijk steeds minder (of helemaal niet)
nodig. We denken dat vanaf groep 5 de kinderen wel om 09.00 uur op school kunnen zijn.
Kinderen die niet hebben meegelopen, worden natuurlijk gewoon op tijd op school verwacht.

Zending: doen we mee?
Blijven we meesparen voor Danyelu? Het zendingsgeld dat de afgelopen weken
binnenkwam bedraagt €22,20, hartelijk dank daarvoor!
Misschien denkt u er op maandagochtend nog niet altijd aan.
Geeft niet: op alle andere dagen van de week mag u ook wat
geld meenemen naar school. Als iedereen een kleine bijdrage
levert, dan kunnen we het leven van een kansarme jongen
voorgoed veranderen. Helpt u mee sparen voor onderwijs en
warme maaltijden? Danyelu is ons erg dankbaar, blijven we
hem steunen?
Nogmaals:
alle kleine beetjes helpen! Alvast bedankt!

Kind op Maandag
Het nieuwe weekthema is: “Jij bent mijn held!” De mensen juichen
harder voor koning David dan voor Saul. Dat maakt Saul jaloers.
Hij gooit zelfs een speer naar Davids hoofd. David vlucht en
verstopt zich in de bergen. Kan de koning hem vinden? Of vindt
David de koning? En wie van de twee gedraagt zich als een held?
Hierover kunt u lezen in 1 Samuel, 18, 20 en 24. De kinderen horen deze vertellingen
volgende week op school!

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
Denkt u er nog even aan om u op te geven voor de workshop: “PLONS” ( 15 juni)
Veel ouders hebben al ingetekend, maar nog niet allemaal. U komt toch ook?
Vanaf volgende week komt Yentl van Marle een poosje stage lopen in groep 1 en 2.
Sommige mensen kennen Yentl nog wel, zij heeft ook bij ons op school gezeten. Welkom
Yentl, we hopen dat het een gezellige/leerzame tijd zal worden.

Rosanna Meuleman is 6 juni 4 jaar geworden. Zij heeft al een
paar keer geoefend in groep 1. Rosanna welkom bij ons op
school en we hopen dat je het fijn zult hebben op onze school.
We hebben samen de avond4daagse gelopen. Het was gezellig, maar
soms was het best zwaar! Allemaal gefeliciteerd met jullie medaille.
Jullie zijn allemaal kanjers!! Ouders bedankt voor het meelopen.

Op vrijdagmorgen 29 juni gaan we met onze groepen een bezoek brengen aan
de bibliotheek in de Oudestraat. We zijn op zoek naar ouders/opa's/oma's
die met ons mee willen gaan. Heeft u tijd/zin, wilt u dit dan aan de leerkracht melden?
Verdere informatie volgt nog.

Nieuws uit groep 3:
Wat een verwennerij!
Onze klassenmoeders – Marlies en Suzanne – kwamen ons donderdagmiddag verwennen
met een aardbeienijsje! Dit was ter verkoeling én omdat ons uitje naar
Kalter in IJsselmuiden (aardbeienkwekerij) niet door ging i.v.m. de
weersomstandigheden. Super en zó lekker! Voor alle ouders: op
vrijdagmorgen 15 juni zal dit uitje als nog plaats vinden. Vervoer is inmiddels al
geregeld!
Avondvierdaagse
Wat een kanjers deze week tijdens de avondvierdaagse! Zet ‘m op vanavond en na het
inleveren van jullie shirtje ontvang je op school je welverdiende medaille!

Wordt het een jongen of een meisje?
Deze week mochten alle kinderen aangeven wat zij denken dat het gaat
worden. Krijgt juf Angela een jongen of een meisje?! De kinderen
hebben hun naam mogen invullen op een blauw of roze briefje en na de
geboorte zullen we gaan kijken wie er gelijk hebben 
Veilig leren lezen
In verband met de afname van de Cito toetsen schuiven sommige lessen een beetje op.
We zijn gestart met kern 11 en de woorden van deze kern zijn aan het begin van de
week meegegeven naar huis.
Rekenen
Hetzelfde geldt voor de rekenlessen. We zijn gestart met blok 9, het laatste hoofdstuk
van dit schooljaar. De lessen staan nu ook vooral in het teken van verhaaltjessommen,
automatiseren van de getallenrij tot 100, splitsen en sommen samenstellen en maken.
Daarnaast leren wij de kinderen bij sommen ook de goede aanpak/strategie toe te laten
passen.

Nieuws uit groep 4:
Deze week staat in het teken van de Avondvierdaagse. De kinderen zijn erg
enthousiast! Volgende week beginnen we met de citotoetsen. Dinsdag maken we de
woordenschattoets en die week daarna de spellingstoets. Als laatste maken we de
rekentoets. Tussendoor zal juf Atje de leestoetsen afnemen. De uitslag van de toetsen
willen we graag in het rapport schrijven maar nog niet alle rapporten zijn weer terug op
school! Wilt u het rapport aan uw kind meegeven deze week? We zijn met rekenen bezig
met de tafel van 8 en 9. Oefent u thuis mee? De kinderen hebben ook een brief voor
het afscheid van meester Gradus meegekregen, en een brief voor een spel samen met u
als ouders.😊

Nieuws uit groep 5:
Op dit moment zitten we midden in de avondvierdaagseweek. Veel kinderen uit onze
groep lopen mee, de meesten via school. Lekker sportief bezig samen, Collin en Milan
lopen zelfs 10 kilometer, wat een kanjers!!!
Met rekenen oefenen we verhaaltjessommen, maar we zijn ook druk met verpakkingen:
welke wiskundige vormen zien we? Een blik is een cilinder, een klein theedoosje is een
kubus, een hagelslagdoos is een balk. We leren hoe je de oppervlakte kunt berekenen: je
hoeft al die vierkantjes niet te tellen, je kunt de lengte met de breedte
vermenigvuldigen (ja, ook hier weer: tafels, tafels, tafels! Blijf ze alstublieft ook thuis
oefenen met uw kind, ze zijn zo ontzettend belangrijk!!!)
Bij spelling herhalen we de categorieën bakker, keuken (tweetekenklanken, dus ook de
au, oe, ou, ui bijvoorbeeld) en huis-huizen/duif-duiven.

De komende weken worden de Cito-toetsen afgenomen van spelling, woordenschat,
rekenen en begrijpend lezen. We verdelen ze over meerdere weken, op de ochtenden als
de kinderen nog fris zijn.
Met geschiedenis gaan we het thema over ridders en monniken afronden. We hebben nu
ook een leuk voorleesboek dat ons een kijkje geeft in het monniken-tijdperk. Een jongen
die schildknaap is en in de leer is bij een ridder. Een meisje dat dat ook zou willen, maar
ja, als meisje word je later geen ridder, maar jonkvrouw…
De kinderen kijken de hele week uit naar de vrijdagmiddag: creamiddag! Dus alle
mensen die helpen: heel hartelijk dank!!!
Spreekbeurten:
- Vrijdag 8 juni: Kimberly
- Maandag 11 juni: Collin
- Vrijdag 15 juni: Thalita
Vooruitblik:
- In de maand juni nemen we de Cito-toetsen af
- 22 juni: sportochtend van half 9 tot 12 uur

Nieuws uit groep 6:
Afgelopen maandag hebben we de laatste les van Paxze gehad. We hebben deze les met
de hele groep gedaan. We hebben ontzettend genoten en we hebben onze groepsdoelen
gehaald! Wat zijn we trots op onze groep. Nu kunnen we zelf aan de slag met alles wat
we hebben geleerd. Hier gaan we natuurlijk in de klas gewoon mee door.

We hebben de afgelopen tijd ook hard gewerkt aan onze doelen op leergebied. De
afgelopen weken hebben we een paar dingen opgefrist voor de citotoetsen die eraan
komen. Volgende week maandag zullen we een start maken. Citotoetsen die de groep

gaan maken zijn de onderdelen: Rekenen en Wiskunde, Begrijpend lezen, Spelling,
Woordenschat en DMT. We zullen dit over ongeveer anderhalve week verspreiden. Ons
normale lesprogramma zal hierdoor natuurlijk op een iets lager pitje komen te staan.

Nieuws uit groep 7 en 8:
Begeleiders gezocht:
Dinsdag 12 juni heeft groep 7 en 8 expeditie uiterwaard. Tijdens Expeditie Uiterwaard
voeren we educatieve opdrachten uit
in de uiterwaarden langs de IJssel in Zalk. Om 08:30 gaan wij per auto richting Zalk en
om 11:30 rijden wij weer terug naar school. Een ochtend avontuurlijk struinen, beleven
en leren over Ruimte voor de Rivier IJsseldelta! Ervaren expeditie gidsen begeleiden
deze struintocht. Hier hebben wij begeleiding en auto’s voor nodig. Bent u vrij en lijkt
het u leuk om mee te gaan, geef dit dan z.s.m. door aan Brenda of Melissa. De kinderen
nog krijgen een briefje mee met tips wat betreft kleding, eten en drinken.

Nieuws uit groep 8:
Kampioen van de week
De kampioen van de week is Lotte! Lotte is kampioen in samenwerken, een heel goed
innerlijk hebben en rekenen.
Belangrijke data:




Individuele datum: spreekbeurt
9 juni: huiswerk
Elke dag: musical oefenen

