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VAN HET MANAGEMENT

Dankbaar kijk ik terug naar de afgelopen weken. De zon is weer gaan schijnen, de zomerkriebels zijn
weer aanwezig. De kinderen werken hard op school, met als afwisseling natuurlijk ook ontspannen
momenten. Een keertje extra buitenspelen, spelletjes op het plein of spelen met water. De groepen 8
leerlingen zijn ondertussen volop bezig met het oefenen voor de eindmusical, wat veel gezellige
geluiden met zich meebrengt vanuit de aula. Gelukkig zijn alle groepen gewoon op school geweest na
de meivakantie en hebben er dus geen groepen in quarantaine gezeten. We laten ook langzaam weer
wat maatregelen los. Zo wordt er weer gezongen in de groepen. Heerlijk dat dit weer kan en om alle
mooie zanggeluiden weer te horen als je door de gangen loopt. Ook laten we weer externen toe voor
individuele begeleiding van kinderen in de school. We zijn blij dat we deze stappen kunnen zetten en er
weer wat meer ruimte komt om maatregelen te versoepelen.
Dit stukje richting de zomervakantie vliegt altijd enorm snel voorbij. Volgende week starten we alweer
met de Cito toetsen. Deze toetsen zitten wat dichter op de middentoetsen dan normaalgesproken zoals
jullie weten. Na de toetsweken komt het einde van het schooljaar ineens wel heel snel in zicht. Het
afronden gaat dan starten. Maar gelukkig hebben we nog even de tijd om te genieten van de kinderen in
de klassen!
Een heel mooi, hopelijk zonnig, weekend iedereen!
Namens het MT, Marlies Zwaan
Het volgende WW’tje verschijnt op 18 juni

ALGEMEEN

Gevraagd overbodige rugtassen wandelen voor water
Heeft u de rugtas nog ergens liggen en gebruikt u deze niet (meer)? Ik verzamel de overbodige
rugtassen van wandelen voor water voor kinderen en scholen in Angola. Ik lever ze in bij de stichting
“Handen samen voor Angola” die er voor zorgen dat ze in Angola terecht komen.
Bij de hoofdingang op het Hoofdland staat een doos waar ze ingelegd mogen worden. Voor de locatie
“het Pad” mogen ze ingeleverd worden bij Finn van ’t Hof (uit groep 7B).
Voor vragen of opmerkingen mag je altijd even contacten met 06-28827450
Bedankt alvast! Marianne van ’t Hof
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UIT DE GROEPEN

Groep A
Wat een ander beeld opeens in de klas : blote armen en benen, bezwete hoofden na het buitenspelen en
ramen, die wijd open staan.
Intussen gaat het thema bouwen gewoon door. De laatste ontwikkelingen zijn het maken van
bouwtekeningen (je bent dan architect) en het daadwerkelijk bouwen van het getekende (dan ben je de
bouwer). Dit hebben we twee-aan-twee gedaan, zodat je de bouwtekening van een ander probeert uit te
voeren. Daar komen verrassende ontdekkingen bij kijken, want niet alles wat je tekent is bouwtechnisch
mogelijk. leuk om dat zelf door ervaren te ontdekken.
Inspirerend is ook de nieuwe kast met ontwikkelingsspelletjes. We ruilen deze kast namelijk een aantal
keren per jaar onderling als kleutergroepen, zodat je weer tal van nieuw materiaal hebt om mee te leren.
Zo zijn we bezig geweest met een spel om de beginklanken van woorden te onderscheiden en zochten
we op zoekplaatjes welk onderdeel ontbreekt. Een echte topper is de constructiedoos Magnutz, waarbij
je met plastic vormen met magneetstrips erin prachtige bouwwerken kunt maken. Risico met die
magnetische verbindingen is wel, dat je hele bouwwerk ook opeens weer in elkaar kan storten : dit geluid
horen we nu dus dagelijks!
De Bijbelvertellingen gaan over de macht en kracht die Jezus liet zien in de omgang met storm, ziektes
en dood. We mogen er nu ook weer voluit bij zingen gelukkig.
Natuurlijk was de juffendag een hoogtepunt in deze weken voor de kinderen.
Leuk dat we nu ook kunnen uitzien naar het volgende hoogtepunt : de excursie naar de bouwspeeltuin
op de verjaardag van Lynn, op 16 juni.
En ook Mees is nu 6 jaar geworden, van hem waren de grappige dierenmaskers; hoe kan het anders van
één van onze wilde dierenspecialisten.
Groet van Ada de Wolf
Groep 3a en 3b
Wat een feest was het dinsdag tijdens de juffendag! Iedereen zag er prachtig uit! We hebben er een
gezellige dag van gemaakt; een spelletjescircuit gedaan, een eierkoek versierd en gezellig buiten in het
zonnetje gepicknickt.
Verder zijn we hard aan het werken over bouwen. We schrijven over het huis waar we wonen en over hoe
ons droomhuis eruit zou zien. We hebben genoeg ideeën hoor! Een huis met een zwembad, torens, een
glijbaan van het dak of een grote ballenbak bijvoorbeeld. We gaan ons droomhuis ook echt bouwen.
Wilt u daarom een lege doos (bijvoorbeeld een schoenendoos) of een andere verpakking meegeven?
Dan gaan we er iets moois van maken!
Tijdens de rekenenles zijn we dingen aan het herhalen zodat we het extra goed weten en we oefenen
met sommetjes tot 10 om die zo snel mogelijk uit te rekenen.
We hebben in groep 3B afscheid genomen van juf Nienke. Bedankt juf voor alle leuke lessen
Als u kunt rijden naar de bouwspeeltuin dan horen we dat graag. Groep 3B heeft nog 8 plekken nodig.
Hartelijke groetjes uit groep 3A en groep 3B
Groep 4a en 4b
De afgelopen week was echt een feestweek! Maar vier dagen school, waarvan er één
juffendag was! Wat hebben we genoten van de juffendag! Heel veel kinderen kwamen
gekleed en verkleed binnen en hadden er heel veel zin in.Wat was het fijn dat het heerlijk
weer was en we ook veel dingen buiten konden doen. De juffen zijn heel erg verwend met
heel veel leuke kadootjes, kaartjes en tekeningen. Nogmaals heel hartelijk dank daarvoor!
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De kinderen konden niet zomaar hun kadootje geven. We hadden er een spel van gemaakt.
De kinderen hadden een cijfer tussen de 2 en 12 bedacht en wanneer hun getal met de
dobbelsteen gegooid werd, mochten ze hun kadootje geven.
Daarna hebben we heerlijk buiten gespeeld. Weer binnen hebben we eierkoeken versierd,
spelletjes gedaan, een woordzoeker gemaakt en gekleurd. Ook hebben we nog een
chipsketting gemaakt. Heerlijk was het om tussen de middag te picknicken op het veld.
Aan het einde van de middag hebben we nog spelletjes gedaan die de kinderen hadden
meegenomen. De feestelijke dag vloog zo om. We kijken terug op een gezellige dag!
Ondertussen hebben we een start gemaakt met ons nieuwe en laatste thema: uitvindingen.
Wat een gaaf onderwerp! Een heel aantal kinderen had zelf een uitvinding meegenomen
naar school. Leuk!
Trouwens, één kind maakte een opmerking dat we eigenlijk allemaal uitvindingen zijn, van
onze Maker….! En daar had ze natuurlijk gelijk in. Allemaal prachtige creaties, stuk voor
stuk, ieder met zijn eigen unieke karakter en talenten.
Dan nog een vraag aan u: Voor aanstaande dinsdag hebben we kosteloos materiaal nodig,
zoals doosjes, bakjes, wc-/ keukenrolletjes en dergelijke. Wilt u meehelpen met het
verzamelen daarvan? Dan mag het maandag gelijk mee naar school. Alvast bedankt!
Hartelijke groeten van groep 4a, 4b, juf Suzanne, juf Mariska, juf Jennifer en juf Hanneke
Groep 6a
Wat een feest hadden we woensdag en wat hebben we genoten! De kinderen hadden van alles
voorbereid voor de verjaardag van juf Sari. Dansjes, kunstjes, muziek…
Ook het lekkere weer was een kers op de kaart waardoor we allerlei waterspelletjes konden doen!
Komende week beginnen we met cito’s. Nog even bikkelen en voor je het weet is het alweer
zomervakantie.
Mocht het rapport van uw zoon/dochter nog thuis liggen, zou u deze mee willen geven naar school?
Met thema gaan de kinderen maandag hun verhaal/toneelstuk over het leven in de onderwaterwereld
laten zien. De week erop gaan we aan de slag met onze creatie van onderwater dieren. Heeft u thuis nog
schoon kosteloos materiaal (eierdozen/flessen/kartonnen doosjes)? Geef het vooral mee zodat uw kind
er lekker mee aan de slag kan!
Wij genieten nog even na van deze zonnige week en wensen jullie allemaal een fijn weekend toe!
Groetjes van de kinderen van 6A en juf Marthina, juf Karin en juf Femke
Groep 6b
Wat is het lekker warm ineens. We genieten ervan, en soms werkt het niet heel goed voor de
concentratie. Iedereen mag een flesje met water op de tafel hebben, zodat je altijd wat kunt drinken.
We zijn begonnen met de biologielessen over het thema oceanen. Het laatste onderdeel. Best interessant
hoeveel verschillende vissen er in de oceaan leven en hoe de voedselketen werkt. We zullen gaan
ontdekken hoe het ecosysteem werkt.
Met rekenen maken we de toets van het op één na laatste blok en zo starten we met rekenen en
taal/spelling alweer met de laatste hoofdstukken van de methoden.
Tussen alle lessen door hebben we af en toe leuke gesprekken over wat er in ons leven gebeurt. Dat kan
gaan over ziekte in de familie- of vriendenkring, maar ook over hoe je een ruzie in de pauze oplost. En
natuurlijk geven we elke week aan één van de leerlingen allemaal een compliment. Schitterend stralende
gezichten geeft dat.
We merkten dat de gymkleren niet altijd meer in orde zijn (te klein, kwijt oid), wilt u er even op letten?
Geniet van het weekend.
Groetjes van Willemieke en Annelies
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Groep 7a
Vorige week hebben we de hele week juf Eloïse in de klas gehad. Zij zit in de 3e klas van de Passie en
kwam bij ons een snuffelstage doen. Het was erg gezellig met de juf. Ze hoefde geen les te geven, maar
heeft veel kinderen geholpen met verschillende vakken. Vrijdag heeft ze toch een les gegeven, omdat ze
het wel erg leuk vond om een keer te doen. We kregen een tekenopdracht om zelf een stripfiguur te
bedenken en te tekenen. Het stripfiguur moest ook iets bijzonders kunnen. Het zijn wel erg leuke
tekeningen geworden. De afgelopen week hebben we de opdracht gekregen om per tweetal een
presentatie voor te bereiden over een wereldprobleem. Eerst moesten we op internet zoeken en er 1
uitkiezen. Vervolgens moesten we onderzoeken wat precies het probleem is, wat de oorzaken en het
gevolg daarvan zijn, wat er aan gedaan wordt voor een oplossing en hoe wij daar zelf iets in kunnen
betekenen. Er worden verschillende problemen onderzocht: armoede, ontbossing, CO2 uitstoot,
overbevissing, discriminatie enz. Volgende week gaan we het aan elkaar presenteren.
Hartelijke groet van groep 7A en meester Gert
Groep 7b
orige keer moest u ons missen in het wegwijzertje, maar er valt gelukkig regelmatig iets te lezen en te
zien op Parro!
Afgelopen weken is er weer hard gewerkt. Met spelling hebben we oa geoefend om woorden met een
trema te schrijven. Dat is echt wel lastig! Want waar moet de trema nu eigenlijk? En schrijf je 1 of 2 keer
een ‘e’?!?
We hebben dictees gemaakt en kunnen dan weer een blok gaan afsluiten.
Met thema zijn we begonnen aan het vak biologie.
We leren over de voedselketen in de oceaan. En we ontdekken een heleboel soorten. Wat heeft God dat
mooi gemaakt!
Welke categorieën (hé een woord met een trema!) vissen leven er allemaal in de oceaan? En waar hoort
dan een inktvis of een blobvis bij? Dat zoeken we uit!
Vervolgens maken we ons eigen ecosysteem van een schoenendoos. Er komen verschillende vissen in en
de informatie die we vinden over de vissen worden aan de buitenkant geplakt.
Helaas komt er ook plastic afval voor in de oceaan, dat zien we dus ook terug in ons ecosysteem.
Volg ons via Parro om op de hoogte te blijven, daar staat nu ook het huiswerk op!
Een mooi en gezegend weekend! Marleen en Hannah
Groep 8a
Oh wat vliegt de tijd! Nog maar een paar weken en dan zit dit schooljaar er weer op.
We werken momenteel om maandag, dinsdag en woensdagochtend in niveaugroepen. We krijgen dan
lesstof die past bij wat we kunnen.
De middagen vullen we met thema en musical.
We zijn hard bezig met oefenen voor de musical. Er zijn dansjes gemaakt en ingestudeerd. Ook begint
het decor al een beetje vorm te krijgen.
Ook hebben we nog Engels en levend water. De kinderen hebben nu 2 lessen wonderlijk gemaakt gehad.
Ondanks dat ze het van te voren een beetje spannend en ongemakkelijk vonden, zijn het mooie lessen
geworden. De kinderen durfden zich open te stellen en vragen te stellen.
We hebben ook het fietsexamen gehad. Alle kinderen zijn geslaagd! Daar zijn we natuurlijk heel trots op.
Groeten uit 8a
Groep 8b
Yes! Deze kanjers zijn allemaal geslaagd voor hun verkeersexamen! Het theoretisch gedeelte hadden ze
vorig jaar al gehaald en nu ook het praktisch verkeersexamen. Dank aan de vader van Bart die wilde
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helpen! Voor sommige hing het er wel om, want het kan toch best ingewikkeld zijn om met al het
verkeer rekening te houden op grote kruispunten.
Vorige week hadden we een snuffelstagiaire in de klas. Een oud leerling. Heel gezellig. Verder is de
kampgids mee naar huis. U heeft daar een mail over gehad. Graag ontvangen we van u een mail met de
bijzonderheden rondom uw kind waar we rekening mee moeten houden.
Rondom thema werken we nog altijd over oceanen. We hebben een kunstwerk gemaakt van plastic. Een
fantasie zeedier n.a.v. de mythe van Poseidon. Echt gaaf om te zien welke creatieve producten er
ontstaan.
Volgende week vrijdag volgen we de derde les van wonderlijk gemaakt. Een heftige les, dus ik raad echt
aan om het te bespreken thuis aan de hand van het ouderboekje of de bijlage die ik u via Parro heb
verstuurd.
juf Anita heeft inmiddels contact gehad met Cascade. Het ziet er naar uit dat we donderdag 8 juli in ieder
geval met 100 genodigde de musical op mogen voeren. We zien er enorm naar uit en oefenen bijna
dagelijks. Dansjes, zingen en acteren. Het is een hele onderneming, maar het wordt echt een groot
spektakel. Er moeten nog wel heel wat attributen en kleding geregeld worden door de kinderen. Wilt u
uw kind vragen of hij/zij alles al rond heeft? En anders helpen om de benodigde spullen te regelen?
Die donderdagmorgen 8 juli moeten de decorstukken vervoerd worden naar Cascade en daar op het
podium geïnstalleerd worden. Dit kunnen de kinderen en ik echt niet alleen. Zijn er vaders of moeders
die willen helpen met sjouwen? En is er iemand van wie we een kar mogen lenen? De ouders van de
andere groep 8 brengen alle materialen weer terug naar school.
Dit was het weer even voor nu. Mocht u vragen of iets te bespreken hebben, mailt of belt u gerust!
Met hartelijke groet, Christi Roose
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