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Agenda
7 t/m 13 juni
14 juni
15 juni
16 juni
17 juni

Roostervrije week
Gymlessen (ipv di en vr)
Bevo groep 4, 6 en 8
Leerorkest groep 5 t/m 7
Naschoolse kunstles groep 5

Jarigen
10 juni
14 juni
16 juni
17 juni
18 juni
19 juni

Dylen (11 jaar)
Linda (10 jaar)
Jurainey (11 jaar)
Railey (5 jaar)
Rakim (5 jaar)
Djah-Manio (11 jaar)
Soufian (9 jaar)

Feestelijke afsluiting
Omdat het een jaar is waarin veel niet door kon gaan, willen we het
jaar op woensdag 7 juli extra feestelijk afsluiten. We hebben 2
verschillende theatervoorstellingen geboekt waar de groepen
gescheiden van elkaar van kunnen genieten. Ook komt er een dj die
buiten op het plein voor iedere groep een kinderdisco zal
organiseren. Binnenkort volgt hierover meer informatie.

Roostervrije week
Dit schooljaar zijn alle basisscholen ruim 2 maanden dicht geweest ivm corona. Hierdoor hebben de
kinderen minder les gehad. Om dit enigszins te compenseren, hebben we de afgelopen periode waar
mogelijk extra uren onderwijs gegeven. We hebben de voorjaarsvakantie met een aantal dagen
ingekort en er is een studiedag vervallen.
De roostervrije week die vandaag start, blijft zoals gepland in het jaarrooster. De kinderen zijn deze
week vrij. Tijdens deze week zullen de leerkrachten aan de slag gaan met: de analyse van toetsen,
het schrijven van groepsplannen en rapporten. Het is belangrijk dat de leerkrachten dit nu doen
zodat we snel goed zicht hebben op de leerontwikkeling van alle kinderen. De leerkrachten weten
dan welke onderwerpen extra aandacht nodig hebben in de aankomende periode.
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Schoolreis en de sportdag
Het schoolreisje stond in de kalender gepland op 14 juni. Door het corona protocol moeten wij de
klassen op school nog steeds van elkaar gescheiden houden en mogen wij dus ook geen contact
hebben met leerlingen van andere scholen. Om deze reden is een schoolreisje jammer genoeg niet
mogelijk.
Ook de sportdag voor de groepen 1 t/m 8 is door dit protocol om dezelfde reden helaas niet te
organiseren. De kinderen mogen niet gemengd worden met andere groepen en de kleuters mogen
niet worden geholpen door groep 8. Laten we hopen dat we een sportieve dag in het nieuwe
schooljaar weer snel kunnen organiseren!

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2
De afgelopen weken stonden in het teken van het thema ‘O, o Octopus’. De kleuters zijn met allerlei
activiteiten bezig geweest. Eén van de rekenactiviteiten was vissen spiegelen: de juiste vormen en
kleuren bij elkaar zoeken en gespiegeld tegen opzichte van elkaar neerleggen.
Juf Merel kwam een bevo-les geven. We bekeken goed hoe een schelp er uitziet en ontdekten veel
verschillen. Daarna maakten we schelpen van klei, die we een volgende keer gaan beschilderen.
We hebben allerlei zeedieren uit het prentenboek getekend en geschilderd: de octopus, de kwal
maar ook de koraalduivel en zelfs de zeemeermin. De klas ziet er gezellig uit met deze tekeningen.!

Ook werd het prachtige prentenboek: ‘de kleine
walvis’ voorgelezen in de grote kring. Vrijdagochtend hebben alle
kleuters in de zitkuil genoten van een mooie en grappige
theatervoorstelling over dit prentenboek. Toen we na afloop
terugkeken op de voorstelling, gaven heel veel kinderen aan dat ze
de scene over het pannenkoek bakken het leukst vonden. Dat was
ook erg grappig!
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Groep 3
In het kader van het thema
‘Bouwen maar’ hebben alle
kinderen hebben hun huis
afgemaakt.
De straat met hun huizen is
prachtig geworden.
Met deze activiteit hebben we
het thema afgerond.
Het is nieuwe thema is ‘Olympische spelen’. In Tokyo worden deze
zomer immers de Olympische zomerspelen gehouden. Uit de hele
wereld komen sporters naar Tokyo om te strijden voor een
Olympische medaille. Er komen allerlei sporten aan bod, zoals
atletiek, zwemmen, voetballen, turnen, hockey en zeilen.
Haico heeft alvast deze mooie zeilboot gemaakt.
Als daar een prijs voor was, zou hij hem zeker krijgen!

Groep 4
Ook in groep 4 ging het thema ‘Olympische spelen’ van start. We kregen een leuke Bevo-les van juf
Merel en gingen aan de slag met papier maché. Eerst scheurden we stroken papier. Die mengden we
vervolgens met water en lijm. Met het papje dat dan ontstaat kun je boetseren. Hiermee maakten
een we een dansend poppetje. Ze zijn heel erg leuk geworden!

Deze week werden ook
de Cito toetsen
afgenomen.
Tussen de toetsen door
kon er wel even
genoten worden van
een stukje
watermeloen.
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Groep 5
We werken bij wereldoriëntatie aan het thema ‘uitvindingen.’ Met een
ontdekdoos uit de Techniek Torens maken de kinderen met tandwielen een
"draaimachine". Op de foto ziet u Rami en Jahlinho eraan bouwen en draaien.
De kinderen ontdekken hoe het ene tandwiel in het andere haakt en zo een
keten van beweging teweegbrengt. We zoeken ook tandwielen in het dagelijks
leven: op de fiets, in de auto, in een klok en bijvoorbeeld in een ijsschep. Die
hebben we uitgeprobeerd met echt ijs. De kinderen smulden van hun
zelfgedraaide ijsje!

Groep 6
In groep 6 hebben we het thema 'Stadmakers' van het vak wereldoriëntatie
afgerond.
De kinderen moesten als eindproduct een plattegrond maken van een zelf
ontworpen stad. Ze zijn hier enthousiast mee aan het werk gegaan en het
eindresultaat ziet er fantastisch uit!

Groep 7
Deze week was de laatste repetitie van het leerorkest met de dirigent voor de uitvoering op 23 juni.
We hebben drie liedjes geoefend. De tekst van de liedjes en ‘de noten’ zitten er al best goed in. Het
was fijn om op de instrumenten te spelen en het klonk heel goed in de gymzaal. Nu verder oefenen
met eigen docent voor het grote concert. Spannend!

Groep 8
De beeldende les deze week had als thema: ‘De
meisjes van toen’. De kinderen moesten een
klein venster knippen en deze op een tekening
leggen uit de Tweede Wereldoorlog.
Dit fragment gingen ze daarna vergroten. Ze
mochten zelf kiezen of ze de tekening vrolijk of
somber wilden maken. De kinderen hebben erg
hun best gedaan en genoten van de les.
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