Nieuwsbrief 19 april 2018
Belangrijke data
20 april:
23 april – 4 mei:
8 mei:
10 en 11 mei:
15 mei:
14, 16 (17 uitloop) mei:
24 mei:
11 juni:

Koningsspelen: alle kinderen vrij om 12:00 uur.
Meivakantie
Groep 8 naar het Rijksmuseum
Hemelvaartsdag vrij
EHBO examen groep 7/8
Schoolfotograaf
Afscheid juf Katrien
Schoolreis groep 3 t/m 7, schoolfeest groep 1/2

Korte terugblik op de afgelopen week en een kijkje in de komende periode.
De Cito eindtoets voor groep 8 zit erop. De kinderen van groep 8 hebben hier hard aan
gewerkt. In de loop van mei verwachten we de uitslagen van de toets. Morgen vieren we
de Koningsspelen. We beginnen met onze dans en daarna het ontbijt. Denkt u eraan om de
kinderen een bord en bestek mee te geven in een plastic tas. De kinderen mogen verkleed
naar school komen in de kleuren rood, wit, blauw en oranje. Na het ontbijt gaan we met
de kinderen sportspelletjes spelen. Alle kinderen zijn om 12:00 vrij en kunnen we gaan
genieten van een welverdiende meivakantie.
Reminder Ambrasoft:
Vanaf deze week kunnen de kinderen van de groepen 4, 5,6,7 en 8 oefenen met de
spellingswoordjes van de methode. De woorden staan in de eerste lijn en dan per
onderdeel uitgesplitst. In de leerdoelen op de website kunt u de moeilijkheden vinden ie
per blok staan uitgelegd. We beginnen volgende week met de moeilijkheden van blok 7.
Mocht u de inlog voor uw kind niet meer hebben dan kunt u bij meester Ivo een nieuwe
inlogcode aanvragen.
Opknappen keukentje kleuters:
In de meivakantie wordt het keukentje van de kleuters opgeknapt door bouwbedrijf Rijk.
Na de vakantie kunne jullie het resultaat zien.
Sponsoring broodjes paaslunch:
De broodjes voor de Paaslunch zijn gesponsord door bakkerij de Bunder. Bedankt hiervoor!
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Nieuws vanuit de Peutergroep en Buitenschoolse opvang:

Groep 1/2:












Ricky Poortvliet is op 11 april 4 jaar geworden. Van harte welkom Ricky en heel
veel plezier toegewenst bij ons op de basisschool!
Onze rode fiets was stuk. Gelukkig heeft de vader van Bas het wiel er weer
aangezet. Bedankt Walter!
Afgelopen maandag heeft juf Romy haar observatiestage afgesloten en alle
kinderen getrakteerd op een bellenblaasvlinder. We maakten een mooie poster voor
haar, zodat ze ons niet vergeet. Bedankt voor je hulp Romy en veel succes met je
studie!
Inmiddels is de werkgroep schoolfeest enthousiast gestart met de voorbereidingen.
Het gaat super leuk worden!
Na de meivakantie komt de leesconsulente, juf Jessica, weer 6 keer op woensdag
een prentenboek voorlezen.
We zijn blij dat we mooie nieuwe schommels krijgen.
In de meivakantie wordt ons keukentje in de klas vernieuwd. Dat gaat vast heel
mooi worden!
In verband met de schoolfotograaf komt de spelletjesochtend van 16 mei te
vervallen.
Op dinsdag 15 mei brengen we een bezoek aan de bibliobus en is er 's morgens
boekenkring.
Nu eerst Koningsspelen en meivakantie. Veel plezier allemaal!

Groep 3/4 :









In verband met de schoolfotograaf komt de spelletjesochtend van 16 mei te
vervallen.
Dinsdag 15 mei komt de bibliobus.
Na de meivakantie gaan we verder met blok 3 van taal en rekenen.
Afgelopen maandag hebben we buitengym gedaan met meester Martijn . (Borsele
beweegt)
We hebben weer een stukje verder gewerkt aan het Moederdag cadeautje.
Spannend wat het gaat worden…..We zeggen het nog niet hoor!
Vandaag was het een “gezellige middag” omdat juf Katrien voor het laatst echt les
gaf in groep 3 en 4. Morgen zijn de koningsspelen en de week na hemelvaart begint
juf Ineke in deze groep. Juf Katrien is dan ambulant op school tot eind mei.
Morgen veel plezier met de koningsspelen en daarna lekker genieten van de
meivakantie.
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Groep 5/6:
 In de week na de meivakantie gaan we weer verder met thema 7 van taal, spelling
en woordenschat en starten we blok 3 alweer op van rekenen.
 De woorden van thema 7 staan op Bloon.
 Afgelopen maandag kregen wij een buitengymles van Martijn.(Borsele Beweegt)
 We hebben de afgelopen weken hard gewerkt aan het cadeautje voor Moederdag.
Wat het precies is, houden we natuurlijk nog even geheim!
 Op dinsdag 15 mei hebben beide groepen de natuurtoets van thema 4.
Groep 7/8:













We zijn alweer begonnen met de nieuwe thema’s nummer 7 en rekenen thema 3.
De kinderen hebben de rekenweetjestoets gemaakt, kinderen die het niet gehaald
hebben mogen op 18 mei herkansen. Ze hebben de toets mee, zodat ze precies
weten wat ze nog moeten leren.
De entreetoets is dan al begonnen, 14 mei gaan we van start, het is wel handig om
dan de rekenweetjes al (opnieuw) geleerd te hebben.
8 mei gaat groep 8 naar het Rijksmuseum, groep 7 heeft gewoon les die dag.
Na de vakantie mogen de kinderen een hut gaan bouwen op het grasveld naast de
school (niet aan de kleuterkant). Ze zijn heel enthousiast, we hebben wel een paar
afspraken gemaakt omtrent gebruik van het gereedschap van school, netjes houden
van het terrein en samenwerken met jongere groepen. Het is niet de bedoeling dat
kinderen nu al beginnen met bouwen en bijvoorbeeld over het hek klimmen,
bouwen is alleen toegestaan als het hek open is.
Zijn er nog ouders die kunnen helpen bij het praktijk verkeersexamen? Vorig jaar
kon het niet doorgaan vanwege onvoldoende hulpouders, helaas heeft de gemeente
nog geen alternatief bedacht. U heeft hier gisteren een mail over gehad.
Morgen beginnen we de dag met dansen, heeft u tijd blijf dan vooral even kijken.
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie!
Op 15 mei is het EHBO examen. Het examen duurt van 19:30 uur tot 20:30 uur.
Aansluitend is de uitreiking van de diploma’s waarbij de ouders zijn uitgenodigd.
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