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AGENDA (ALGEMEEN)
5 april
11 april
17 en 18 april
20 april
25 april
26 april
27 april t/m 6 mei

Voorstelling “Man met het stenen hart” voor groep 5 en 6
Schoolvoetbaltoernooi in Niekerk
Eindtoets groep 8
Koningsontbijt
Schoolfotograaf
Kick off Jeugdcultuurfonds; leerlingen groep 5 t/m 8 16.30-17.30 uur
Meivakantie

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Koningsspelen
Dit schooljaar hebben we er voor gekozen om op vrijdag 20 april wel mee te doen met het
Koningsontbijt, maar niet een heel programma aan spelletjes te organiseren. Dit doen we dit
jaar weer in de vorm van een sportdag en wel op vrijdag 25 mei.
Einde flessenactie voor kika
De hal van de school heeft vol gelegen met lege flessen, maar de inzameling is nu echt
gestopt. Volgende week weten we vast wat de eindstand is geworden. We laten het u weten.
GGD-enquête
Ouders/verzorgers van leerlingen van groepen 3 en 7 hebben een enquête meegekregen
van de GGD. Denkt u aan het inleveren?

NIEUWS ALGEMEEN
Gymnastiek groepen 3 t/m 8
In verband met de conditie van het veld en de weersverwachting zijn we dinsdag niet op het
voetbalveld geweest. Hopelijk kan het volgende week dinsdag (10 april) wel! Dan krijgen de
groepen 3-4, 5-6 en 7-8 in principe buiten voetballes op het oefenveld van de VV
Opende. Graag geschikte kleding en schoeisel meegeven voor voetballen.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Goocheltruc
In groep 1 praten wij over de Lente en zo ook over: de kip, de
haan en het kuiken. Lammetje kwam zomaar op visite, zij had
een ei bij zich en wist hier een goocheltruc mee! Dit lammetje
komt uit Lilaland en vertelde ons over zout water en zoet water,
drijven en zinken! Misschien hebben de kinderen deze truc thuis
ook al laten zien?

Deze week ronden we het thema Lente af. In groep 2 hebben we allemaal takken in de klas
en zien we dat uit de verschillende knoppen soms blaadjes, bloesems of katjes komen.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Project
Vanochtend hebben we gewerkt aan het project met als thema "Lente in je achtertuin". Er
waren opdrachten in circuitvorm waarbij de leerlingen o.a. hun eigen tuintje mochten
ontwerpen, zonnebloempitten gingen zaaien en een stroomkring moesten maken. Er is met
veel enthousiasme aan de verschillende opdrachten gewerkt.
Foto's zijn te vinden op http://www.hetkompas-opende.nl/Fotoalbum/Fotoalbum20172018.aspx
Groep 4
Spelling
Bij woordpakket 18 leren de leerlingen woorden schrijven met "de letterzetter". De regel luidt
als volgt: Hak het woord in klankgroepen -> Hoor je aan het eind van de eerste klankgroep
een korte klank: /a/, /e/, /i/, /o/ of /u/? Let dan op!
De letterzetter zet een extra letter (medeklinker) bijv. slakken.
Rekenen
Volgende week dinsdag is er een toets over blok 4. Hierin komen ook tafelsommen aan de
orde. Op school oefenen we regelmatig met de tafels. Probeer ook thuis te oefenen. Een
leuke site om daarbij te gebruiken is:
http://www.onlineklas.nl/flash/Tafels%20oefenen.html

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 maakt kennis met een geschematiseerde spoorkaart van Nederland en de kinderen
oefenen het cijferend optellen. We komen aan het eind van de week aan het einde van blok
4 en vrijdag volgt dan de toets.
Groep 6 leert kaartlezen en routes intekenen op een plattegrond. Verder leren de kinderen
afstanden berekenen met behulp van schaal. Begin volgende week maakt groep 6 de
rekentoets van blok 4.
Taal
Groep 5-6 heeft begin deze week de signaleringstoets gemaakt en daarna zelf nagekeken.
Na de toets volgen herhalings- en/of remediërende bladen. Begin volgende week volgt dan
de controletoets.
Spelling
Beide groepen maken aan het eind van deze week het signaleringsdictee van blok 4. Het
gaat dan om de woordpakketten 13 t/m 16. Uiterlijk maandag krijgen zij het dictee mee naar
huis en zo kunt u een indruk krijgen van het werk van uw kind.
Ambrasoft
Uit een overzicht blijkt, dat bijna de helft van de kinderen de code voor Ambrasoft niet heeft
geactiveerd en dus ook nooit thuis gebruik maakt van de mogelijkheden van Ambrasoft.
Ambrasoft biedt veel mogelijkheden om op een leuke, vaak speelse manier te
oefenen met bijvoorbeeld spelling en tafels. Wellicht bent u niet meer in het

bezit van die code waarmee u kunt inloggen. In dat geval kunt u nog deze week een nieuwe
code bij ons aanvragen.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Schoolvoetbaltoernooi 2018
Volgende week woensdag (11 april) nemen we met twee teams deel aan het toernooi. Het
meisjesteam bestaat uit: Lindsey, Annelieke, Ana, Moniek, Lisa, Kim, Jade, Hennie en
Anouk. Het jongensteam bestaat uit Julian, Wessel, Jesse, Owen, Ronan, Bram, Alwin,
Youri en Tiemon. Het toernooi begint om 13.00 uur en dan moeten onze beide teams ook
direct de eerste wedstrijd spelen. We gaan om twaalf uur eten op school, omkleden en dan
uiterlijk om 12.20 uur vertrekken we richting Niekerk. Het toernooi is rond 16.30 uur
afgelopen. Er hebben zich enkele ouders gemeld voor vervoer, maar op dit moment hebben
we niet genoeg auto's. Graag zo spoedig mogelijk bij Laura of Hans Peter aanmelden.
Controledictees
Blok 4 van spelling wordt deze week afgerond in beide groepen. Groep 8 heeft het
controledictee op donderdag 5 april, groep 7 op vrijdag 6 april. Er kan thuis nog geoefend
worden met woordpakket 13 t/m 16.
Schoolkamp
Deze week ontvangt u meer informatie over het schoolkamp via de mail.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

