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AGENDA (ALGEMEEN)
27 mei
9 juni
14 en 15 juni
17 juni
23 juni
20-22 juni
28 juni

groep 7-8 naar VO Surhuisterveen voor Technics4U (8.30 uur)
Schoonmaakavond 19.00 uur
Wandeltweedaagse Opende
Schoolreis groep 1 en 2 naar Sanjes Fertier
Schoolreis groep 3 t/m 6 naar Dierenpark Wildlands in Emmen
Schoolkamp Schiermonnikoog groep 7 en 8
Studiedag team; leerlingen vrij
BERICHTEN VAN DE DIRECTIE

Centrale Eindtoets
Via internet konden we vorige week al de resultaten van de Centrale Eindtoets bekijken.
Maar vandaag kwamen de officiële resultaten binnen.
Ons schoolgemiddelde is een keurige 535,4. Het landelijke gemiddelde is 534,5. Daar
zitten we dus boven. Goed gedaan, mannen en meiden !!!
In verhouding hebben we beter op rekenen dan op taal-onderdelen gescoord, maar
beiden wel voldoende.
De leerlingen die de Centrale Eindtoets hebben gemaakt krijgen morgen hun brief mee
naar huis. Mocht het resultaat nog verdere vragen en/of opmerkingen opleveren, dan
ben ik uiteraard bereid een aanvullend gesprek te voeren.
Hoofdluis
Vanmorgen is een tweede controle gedaan door de hoofdluiscommissie. In twee groepen
zijn nog neten gevonden en die groepen zullen volgende week weer gecontroleerd
worden. Tot die tijd blijven de groene luizentassen in ieder geval nog in gebruik.
Het goede nieuws is dus wel dat er geen luizen meer zijn aangetroffen. Dank voor de
goede verzorging thuis!
Schoonmaakavond
Voor de schoonmaakavond op donderdag 9 juni hebben zich 13 ouders opgegeven. Wat
fijn !!! Zou ieder zelf een emmer en sop mee willen nemen? Wij hebben eventueel wel
doeken beschikbaar. We starten om 19.00 uur.
Er zijn ook ouders die hebben aangeboden huishoek-kleding te willen wassen. De
leerkrachten zullen dit coördineren. Iedereen bedankt voor de bereidwilligheid.

NIEUWS VAN DE BINDING
NIEUWS UIT GROEP 1-2
Afgelopen maandag hebben groep 1 en 2 samen 'De douchedruppel' gedanst.
Hierbij kwam er één druppel water uit de douche en die viel precies op ons hoofd. We
moesten oppassen dat hij niet op de grond viel, want wij gingen ons hele lichaam met
deze enkele druppel wassen... en dat is ons gelukt!

In groep 1 hebben we allemaal een eigen bellenblazer gemaakt en gingen
wij buiten bellen blazen. We zongen het lied "bellen blazen" van Dirk
Scheele en andere liedjes over water.
Tijdens het kleien heeft Robin van Houten een hele mooie douche gemaakt,
met douchekop en waterleiding! Hij staat zelf onder de douche en als je
goed kijkt zie je ook de douchedruppels!

In groep 2 hebben we allemaal dingen bedacht waarvoor je in huis, water gebruikt.
Vervolgens hebben de kinderen dit op een waterdruppel getekend. Er zijn zoveel dingen
bedacht, dat (bijna) iedereen iets anders kon tekenen. Vrijdag komt de letter w van
water in de lettermuur.
NIEUWS UIT GROEP 3-4
Spetter, spatter, spater... wij hebben het project 'Water'!
Maandag hebben we 'de douchedruppel' gedanst. Met 1 druppel water werden wij weer
helemaal lekker schoon. We hebben een werkboekje gekregen met allemaal leuke
opdrachten over water. Ook gaan we deze week een circuit doen met allerlei opdrachten
over water. We hebben nu genoeg flessen siroop. Iedereen bedankt voor het helpen
verzamelen van de flessen!
Voor de thematafel kunnen we nog wel wat spulletjes gebruiken....
Groep 3:
Hoera, we zijn aan een nieuwe kern begonnen! We zijn al weer bij kern 11.

Met rekenen oefenen we aftreksommen tot en met 20, we rekenen met geld en maken
we kennis met de getallen en de telrij tot en met 100. Verder zijn we aan het turven om
het handig rekenen met sprongen van 5 en 10 te oefenen op de getallenlijn 1 tot en met
100.
Het schrijven van de a,aa, o en oo hebben we deze week maar eens even herhaald. Het
is best lastig om deze letters goed te schrijven, want soms lijkt de a op een o of is het:
de o lijkt op een a?
Groep 4:
Bij begrijpend lezen oefenen we met verwijswoorden. Het gaat om het herkennen van
de verwijswoorden in een tekst en vertellen waar het woord naar verwijst.
Met rekenen werken we aan optel- en aftreksommen 1 tot en met 100 over het tiental
heen, klokkijken in 10 en 5 minuten nauwkeurig, lezen en invullen van een tabel,
contextvraagstukjes oplossen en tellen met sprongen van 2 en 5.
Bij de taallessen oefenen we het schrijven van een verslag. Deze week herhalen we nog
eens wat een werkwoord is en hoe je vraagzinnen maakt van een gewone zin.
Voor spelling hebben de kinderen het signaaldictee mee naar huis gekregen. De kinderen
kunnen thuis de foute woorden nog even goed oefenen, zodat zij de woorden bij het
controledictee goed schrijven. We oefenen deze week in de klas de woorden ook nog
eens goed.
NIEUWS UIT GROEP 5-6
Project
Vandaag hebben we gewerkt aan het project
"water". We hebben gezien wat de invloed is
van vervuild grondwater op de groei van een
paksoi. Dit hebben we nagebootst door een
stengel paksoi in gekleurd water te zetten, we
zagen hoe de rode kleur van het water
helemaal zichtbaar werd in de stengel van de
paksoi.
Ook hebben we onze eigen regenbui gemaakt,
de kinderen kunnen vast wel vertellen hoe een
en ander in z´n werk ging.
Spelling
Volgende week starten we met het laatste nieuwe woordpakket. In groep 5 gaan we dan
aan de slag met werkwoorden en de jij/hij/zij-vorm die daarbij hoort bijv. verliezen ->
verlies + t en graven -> graaf + t.
Let op de medeklinkerverwisseling z -> s/ v -> f.
In groep 6 worden de regelwoorden op -kje aan de orde gesteld bijv. bestellinkje. De
ng (bestelling) wordt verdreven door de nk (bestellinkje).

Rekenen
Deze week starten we met de tempotoets deelsommen, zoals 56 : 8 = Ken je de tafels
goed, dan is dit vast geen probleem en zo niet nog even oefenen. Daarna komt de toets
elke week terug.
NIEUWS UIT GROEP 7-8
Aardrijkskunde
Vrijdag aanstaande, 27 mei, krijgen de leerlingen van 7-8 een samenvatting mee naar
huis van thema 6 van Aardrijkskunde. De titel van dit thema is: Waarom maken we niet
alles in Nederland? Volgende week donderdag, 2 juni, hebben ze dan hierover een toets.
Ook krijgen de kinderen vrijdag een topolijst mee van Europa, met daarbij een
oefenblad. Diezelfde donderdag 2 juni wordt dan een toets afgenomen over die
topografie.
Techniq4U
Vrijdag aanstaande gaan we naar VO Singelland voor een techniek-manifestatie.
Iedereen van groep 7-8 wordt om 8.15 uur op school verwacht, op de fiets.
We zijn circa 11.45 uur weer op school, waarna het gewone lesprogramma weer hervat.
Een brutale vraag... maar heeft iemand een fiets voor mij beschikbaar? Graag even een
belletje naar school. Groet, juf Ineke
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