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AGENDA (ALGEMEEN)
17 en 18 april
20 april
25 april
26 april
27 april t/m 6 mei
7,8,9 mei
9 mei
9 mei
10 en 11 mei
14 mei
14 mei
21 mei
25 mei
30 mei
31 mei

Eindtoets groep 8
Koningsontbijt
Schoolfotograaf
Kick off Jeugdcultuurfonds; leerlingen groep 5 t/m 8 16.30-17.30 uur
Meivakantie
Kamp groep 7/8
Invaller in groep 5/6
Schoolreisje groep 1 en 2; Sanjes Fertier
Hemelvaart weekend
Hoofdluiscontrole
Voorstelling “Papierazzi” voor groep 3 en 4
Pinksterweekend
Sportdag
Voorstelling “Baron van Munchhausen” voor groep 7 en 8
Schoolreisje groep 3 t/m 6

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Eindtoets groep 8
Op dinsdag 17 en woensdag 18 april is er de eindtoets voor de leerlingen van groep 8. Op
beide ochtenden zal juf Laura de leerlingen van groep 8 begeleiden. Groep 7 zal op
dinsdagochtend, zoals gewoonlijk les krijgen van meester Hans Peter. Op woensdagochtend
zal dat zijn van juf Francisca.
Natuurlijk is de eindtoets spannend. Elk kind wil graag goed presteren. Als school
verwachten we dat de leerlingen de toets zo maken dat de score past bij het definitieve
schooladvies.
Mocht de score straks lager blijken te zijn dan het schooladvies, zal er wel een gesprek met
elkaar zijn om te kijken naar de eventuele oorzaken, maar zal het advies niet naar beneden
worden bijgesteld.
Mocht de score straks hoger blijken te zijn, dan volgt er ook een gesprek en kan het advies
eventueel naar boven aangepast worden. Het vervolgonderwijs is dan verplicht om de
leerling in een hogere stroom te plaatsen.
In deze gesprekken gaat het maar om één ding. Alles draait om het goed plaatsen van de
leerling op het voortgezet onderwijs, dus een niveau dat past bij de leerling, zowel qua
cognitieve mogelijkheden als werkhouding, motivatie en andere belangrijke factoren.
Leerkrachten kamp groep 7/8
Van maandag 7 t/m woensdag 9 mei gaat groep 7/8 op kamp naar Schiermonnikoog. Als
begeleiding gaan een aantal ouders mee, juf Laura en meester Hans Peter. Dat betekent
dat er op woensdag 9 mei een invaller zal zijn in groep 5/6. Dat zal naar alle
waarschijnlijkheid juf Aurora zijn.

NIEUWS ALGEMEEN
Geslaagde inloop
Vorige week woensdag hebben veel mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om even
in de groepen te kijken als afsluiting van het project van NDCE. Uw getoonde belangstelling
wordt door het team èn de kinderen erg op prijs gesteld.
Data schoolreizen en kamp
Groep 7 en 8
Ma. 7 t/m wo. 9 mei
Groep 1 en 2
Woensdag 9 mei
Groep 3 t/m 6
Donderdag 31 mei

Kamp Schiermonnikoog
Sanjesfertier
Appelscha

Koningsontbijt 20 april 2018
Vrijdagochtend 20 april ontbijten wij met zijn allen op school. Wil iedereen die dag een bord,
bestek en beker meenemen?
Schoolvoetbaltoernooi
Vanmiddag was het gemeentelijk voetbaltoernooi in Niekerk. Ons jongensteam haalde de
derde prijs! Gefeliciteerd mannen! De meiden deden goed hun best en eindigden in de
middenmoot.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Nieuw thema
Maandag vonden wij zomaar een ei in groep 1! Het was een groot, wit ei. Van welk beest
zou het kunnen zijn? Dat hebben we eerst maar eens bedacht en uitgetekend op papier...
Sommige kinderen dachten dat er misschien wel een slang in zat, anderen dachten een
dinosaurus. In groep 2 was er een kleiner ei. Dit moest in een bak met water en ook hier
hebben de kinderen getekend, wat ze dachten dat er uit zou komen…… Dinsdag zijn beide
eieren uitgekomen en inderdaad: er zat een dinosaurus in! Wij werken de komende weken
over dinosaurussen, dus pas maar op! De kinderen zijn erg
enthousiast over het thema (en de juffen stiekem ook).

Nieuwe letter
In groep 2 zijn vandaag de letterdoosjes weer meegegaan. De letter die centraal staat is
natuurlijk de d van dinosaurus.

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Goochelaar Stan
De afgelopen weken heeft groep 3 over het thema
optreden/voorstelling gewerkt.
Als afsluiting kwam er een goochelaar in de klas
een paar trucjes laten zien.
Goochelaar Stan, bedankt voor je optreden. Je
deed het prachtig!

Groep 4
Spelling
Vandaag is er gestart met woordpakket 19. Hierbij leren de leerlingen woorden schrijven
waarbij de "letterrover" actief is. Denk hierbij aan woorden als: zwanen, stenen, spoken en
schuren. De volgende regel geldt hierbij:
-> Hak het woord in klankgroepen.
-> Hoor je aan het eind van de eerste klankgroep een lange klank: aa/ee/oo/uu?
-> Let dan op!
-> De letterrover neemt een letter (klinker) over.
Rekenen
Komende maandag 16 april, wordt de tafel van 3 overhoord. Het is de bedoeling, dat
iedereen dan deze tafel binnen 30 seconden kan opzeggen.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Groep 5 heeft vorige week vrijdag de toets gemaakt. Begin deze week zijn we bezig
geweest met R- en/of H-bladen van blok 4. Donderdag starten we met het nieuwe blok. In
les 1 van blok 5 leren de kinderen heel nauwkeurig meten in m, cm en mm.
Groep 6 heeft maandag de toets van blok 4 gemaakt. Na de toets volgen R- en/of H-bladen.
Vrijdag begint de groep met blok 5. In les 1 leren de kinderen breuken en gemengde
getallen op de getallenlijn plaatsen.
Taal
Groep 5 heeft inmiddels de controletoets van blok 4 gemaakt. Donderdag beginnen de
kinderen met les 1 van blok 5. Het gaat in deze les over het houden van een monoloog.
Verder gaan ze luisteren naar een meningtekst en leren ze deze samenvatten.
Groep 6 maakt donderdag de controletoets en begint vrijdag met les 1 van blok 5, hoofdstuk
9.
Spelling
Beide groepen hebben dinsdag het signaleringsdictee mee naar huis gekregen. Vooral
de kinderen van groep 6 moeten nog flink oefenen met zwakke werkwoorden in de
verleden tijd('t kofschip). Dit was aan de orde in woordpakket 13. Verstandig om hier thuis
nog extra mee te oefenen. Vrijdag wordt bij groep 5 het controledictee afgenomen.
Bij groep 6 zal dat volgende week maandag gebeuren.
Ambrasoft
Een aantal kinderen heeft inmiddels en nieuwe code aangevraagd en gekregen. Nog niet
iedereen heeft zich hiervoor gemeld.
Voorstelling De Stenen Man
Afgelopen vrijdag werd er in het speellokaal de voorstelling De Stenen Man opgevoerd.
Acteur Symen de Jong vertelde en speelde het verhaal van een jongeman die leefde in de
Middeleeuwen. Deze jongeman was heel gevoelig en moest vaak huilen als hij emotioneel
werd. Hij wilde graag minder gevoelig zijn en minder snel gaan huilen. Een oud mannetje
kon dat voor hem regelen, maar hij kreeg dan een stenen hart. De prijs die
hij daarvoor moest betalen was onverschilligheid. Hij maakte zich nergens meer druk om,
niets kon hem meer schelen. Hij gebruikte vooral veel woorden als: "boeie" of "Lekker
belangrijk" of "kan mij niets schelen". Toen hij echter verliefd werd op een mooie prinses,
werd dit wel echt een groot probleem. Gelukkig veranderde het oude mannetje
uiteindelijk het stenen hart weer in zijn gewone hart en was hij niet langer onverschillig. En
kon hij weer op een normale manier met mensen omgaan en was zijn relatie met
de prinses gered!

NIEUWS UIT GROEP 7-8
IEP toets groep 8
Op dinsdag 17 en woensdag 18 april zal de IEP toets worden afgenomen door de
kinderen van groep 8. De kinderen mogen tijdens het maken van de toets een stukje
kauwgom meenemen. De school zorgt tijdens de kleine pauze voor wat lekkers. De kinderen
hoeven zelf dus niks extra's mee te nemen. De kinderen krijgen morgen een brief mee met
meer informatie over de IEP toets.
Op dinsdagmiddag is er voor beide groepen gewoon gym!

Topografie
Op maandag 16 april hebben de kinderen van groep 7/8 een toets van de topografie van
Zuid-Amerika.
JCF
Elke maandag oefent groep 7/8 voor een theater-act onder leiding van Saskia Broertjes. Het
stuk krijgt steeds meer vorm en het oefenen gaat erg goed. Wij zijn benieuwd naar het
eindresultaat op donderdag 26 april…

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

