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Vrije dagen
ANWB Streetwise

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Hoofdluis
In de onderbouw zijn enkele meldingen geweest van hoofdluis. De betrokken groepen zijn
via een mail op de hoogte gebracht. We vragen ouders hun eigen kind(eren) te controleren
en eventueel te behandelen. Wekelijks (preventief) kammen helpt om hoofdluis tijdig te
signaleren en snel te bestrijden.
Schoolplein
De leerlingenraden van beide scholen hebben zich ingezet voor een pannakooi.
Ondertussen zijn er vorderingen gemaakt. Er wordt financiële steun gezocht via subsidies en
gemeente. Er wordt gekeken naar model en plaats. Het lijkt erop dat het gaat lukken! We
houden u verder op de hoogte.
Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds
Het studiefonds kan, onder bepaalde voorwaarden, gezinnen met schoolgaande kinderen in
het voortgezet onderwijs financieel helpen. Via deze link kunt u meer informatie vinden. Op
school zijn aanvraagformulieren en folders aanwezig.
Traktaties
Een verjaardag van een kind is een belangrijke feestelijke gebeurtenis. Daar hoort een
traktatie zeker bij. We merken echter dat traktaties steeds vaker groot en met veel
snoepgoed ed worden aangeboden. We willen voorkomen dat dit een gewoonte gaat
worden. Daarom willen we u vragen om zoveel mogelijk gezonde keuzes te maken bij de
traktatie en het te beperken in hoeveelheid.
Vacatures in de Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband (Passend
Onderwijs)
Namens de MR ligt de volgende vraag:
Wie belangstelling heeft om, als ouder of als leerkracht, zitting te nemen in de
Ondersteuningsplanraad van het samenwerkingsverband PO 20.01, kan zich kandidaat
stellen. U kunt zich dan melden via de mail bij meester Hans Peter;
h.wieringa@quadraten.nl. Uiterlijk vrijdag 22 juni.
Informatie over het samenwerkingsverband en de Ondersteuningsplanraad kunt u vinden
via deze link .

NIEUWS ALGEMEEN
Schoolplein
De leerlingenraden van beide scholen hebben zich ingezet voor een pannakooi.
Ondertussen zijn er vorderingen gemaakt. Er wordt financiële steun gezocht via subsidies en
gemeente. Er wordt gekeken naar model en plaats. Het lijkt erop dat het gaat lukken! We
houden u verder op de hoogte.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
100 dagen rekenproject in groep 2
En dan merken we hoe snel de tijd gaat…. Vandaag was het de 94e schooldag
in 2018 voor groep 2. De afgelopen maanden hebben we iedere dag een rietje
in de beker geplaatst en na 10 schooldagen, maakten we hier een bundeltje
van 10 van. Om een goede basis te hebben voor het rekenen is het belangrijk,
om ook het rekenen en tellen tot 10, 20… en 100 goed onder de knie te
hebben. Het 100-dagen project is een leuke manier om hier aandacht aan te
besteden. De kinderen zijn erg enthousiast en verheugen zich erg op ons “100
dagen feestje”. Nog 6 rietjes te gaan……

Thema de sloot in groep 1
Wij werken over de sloot en de dieren die daarin
leven. Wij hebben mooie kikkers een eendjes
gevouwen en geplakt. Ook leren wij liedjes over de
dieren. Het liedje over de kikker kunt u thuis ook
beluisteren, via deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=kVurOkRgADo

Citotoetsen
Ook wij zijn begonnen met het afnemen van de CITO toetsen. De kinderen maken de
toetsen Rekenen en Taal voor Kleuters.

NIEUWS UIT GROEP 3-4

Zien jullie welke "tafelsom" er op de foto te zien is? De leerlingen uit groep 4 weten het
allemaal. Afgelopen maandagmiddag zijn we naar de supermarkt geweest om daar allemaal
tafelsommen te zoeken.

Spelling
We zijn vandaag gestart met het laatste woordpakket, nummer 24. Het zijn weer
zogenaamde "ook zo" woorden. Telkens als je eew hoort schrijf je eeuw, hoor je iew dan
schrijf je ieuw en hoor je uuw, dan schrijf je uw.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
Deze week zijn we begonnen met de Citotoets van rekenen. Deze toets is verdeeld over 3
dagen. Hierna gaan we weer door met de methodegebonden lessen. Groep 5 leert over de
relatie tussen verschillende maten, zoals dm en cm (1 dm = 10 cm en 1 m = 10 dm). Hierna
oefent deze groep het splitsend vermenigvuldigen (7 x 14 = 7 x 10 + 7 x 4 = ) Groep
6 leert hoe de mensen vroeger, toen er nog geen precisie-uurwerken bestonden, de tijd
bepaalden. Ook leren zij de inhoud berekenen met behulp van breuken.
Taal
Blok 5 is afgerond met de controletoets. We zijn wat de Citotoetsen betreft ook gestart met
taal, namelijk Woordenschat. Deze toets bestaat uit twee delen. We starten deze week met
blok 6 van de methode. Groep 5 leert overleggen in een kleine groep en groep 6 oefent het
voeren van een dialoog.
Spelling
Ook voor spelling zijn er Citotoetsen. Deze toetsen bestaan voor beide groepen uit twee
delen en zijn in de vorm van een dictee. We zijn ook gestart met woordpakket
21. Voor groep 5 gaat het om het schrijven van de jij-vorm en hij/zij-vorm van werkwoorden.
In groep 6 gaan we aan de slag met de tegenwoordige en verleden tijd van bijzondere
werkwoorden (zoals: zijn, kunnen en inpakken).
Rijdende Popschool
De Rijdende Popschool heeft ons vorige week donderdag bezocht. Dit was ontzettend leuk
en leerzaam.De kinderen waren verdeeld in 3 groepen. En elke groep was 1 uur en een
kwartier onder leiding van Cynthia aan het musiceren. De kinderen waren erg
enthousiast. Cynthia op haar beurt was zeer te spreken over de inzet van de kinderen.
Foto's kunt u vinden op de website.
Turnsucces!
Onze eigen Kaylen mocht afgelopen weekend meedoen aan het NK turnen in Almelo. Ze is
Nederlands Kampioen geworden op het onderdeel vloer. Ook op andere onderdelen heeft
ze uitstekend gescoord. Wat een prestatie! We zijn allemaal ontzettend trots!

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Cito groep 7
De toetsweek van groep 7 gaat volgende week maandag van start. Er wordt op school veel
aandacht besteedt aan de voorbereiding op de vraagstelling. We hopen dat de kinderen
voldoende voorbereid en uitgerust de toetsen kunnen maken volgende week.
Toets groep 8 rekenen
Terwijl groep 7 aan de slag is met de citotoetsen volgende week, heeft groep 8 een
rekentoets van blok 5.
Afscheidsfoto groep 8
In april heeft de schoolfotograaf foto's gemaakt van groep 7/8, maar ook alleen van groep 8.
die zijn gemaakt voor het afscheid. Helaas waren er leerlingen ziek op de dag dat de

schoolfoto's zijn gemaakt. In de klas is daarom afgesproken dat de kinderen van groep 8
vrijdag 15 juni alsnog op de foto gaan.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

