Nieuwsbrief 5 april 2018
Belangrijke data
8 april:
17,18 en 19 april:
20 april:
23 april – 4 mei:
8 mei:
10 en 11 mei:
14, 16 (17 uitloop) mei:
11 juni:

EHC in de parochiekerk, aanvang viering 11.00 uur.
Cito-eindtoets groep 8.
Koningsspelen: alle kinderen vrij om 12:00 uur.
Meivakantie
Groep 8 naar het Rijksmuseum
Hemelvaartsdag vrij
Schoolfotograaf
Schoolreis groep 3 t/m 7, schoolfeest groep 1/2

Korte terugblik op de afgelopen week en een kijkje in de komende periode.
De rapportgesprekken zitten er weer op. Hopelijk waren het fijne gesprekken waarbij we
weer tot een betere afstemming zijn gekomen tussen u, uw kind en school. De opbrengst
van de vastenactie van onze school was €199,45. Namens de caritas willen we iedereen
hiervoor bedanken.
De dierenfoto’s zijn heel leuk geworden. Nogmaals dank aan Jan Strooband voor het
fotograferen en bijwerken en ontwikkelen van de foto’s.
Update schoolontwikkelingen:
In de week voor de meivakantie wordt er op het speelplein een nieuw speeltoestel
geplaatst, die het oude speeltoestel zal vervangen. Ook wordt de schommel bij de kleuters
vernieuwd.
Om ons digitaal onderwijs uit te breiden hebben we 16 chromebooks besteld die we
binnenkort in gebruik nemen.
Na de meivakantie komt er een proefopstelling op school met een prowisebord. Dit is de
nieuwe generatie kantelbare smartborden. Voor volgend schooljaar willen wij in ieder
geval 1 bord vernieuwen.
Tijdens de vergadering van schoolcommissie en MR hebben wij het gehad over de
herinrichting van onze hal en het 5e lokaal. De eerste contacten zijn gelegd en er zijn
ouders die hierin mee willen denken. Na de meivakantie willen we hier gericht werk van
maken en zullen wij nog verder ouders benaderen, die willen helpen bij de uitvoering van
ons plan.
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.
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Koningsspelen:
Op 20 april organiseren we een sportdag voor de kinderen van de school. We zijn nog op
zoek naar 4 ouders die mee willen lopen met een groepje en de spelletjes willen
begeleiden. We doen 10 spelletjes op het sportveld en rondom de school die ongeveer 10
minuten duren. De spelletjes beginnen rond half 10 en duren tot ongeveer 11:30 uur. U
kunt zich opgeven bij juf Marlies of meester Ivo.
Anglia:
De kinderen die mee willen doen aan Anglia (groep 5 tot en met 8) kunnen zich opgeven
tot aanstaande maandag. In de bijlage treft u nogmaals de brief aan die enkele weken
gelden is meegegeven.

Nieuws vanuit de Peutergroep en Buitenschoolse opvang:






A.S maandag beginnen we een nieuw thema: 'Oef wat warm'.
Juf Joanne zal 11 en 18 april niet aanwezig zijn op de peutergroep I.V.M. cursus, juf
Lajal valt dan voor haar in.
We hebben vorige week woensdag (voor Pasen) paas eieren gezocht met de
kleuters, dat was heel leuk, spannend en gezellig. Voorafgaand aan het zoeken
hebben we samen met de kleuters ook nog naar een poppenkastshow gekeken. Wat
was het weer leuk!
Juf Sanja gaat helaas onze BSO verlaten! Juf Sanja gaat dichter bij haar huis op het
kinderdagverblijf werken namelijk in Zierikzee. We hopen zo snel mogelijk te kunnen
vertellen wie juf Sanja gaat vervangen en per wanneer. 1 ding is wel zeker we gaan
juf Sanja heel erg missen!

Groep 1/2:
 Wij heten van harte welkom: Daphne Schouwenaar. Zij is nu ook 4 jaar geworden.
Heel veel plezier toegewenst bij ons op de basisschool, Daphne!
 Ondertussen hebben we 74 woorden/voorwerpen verzameld met de b van beesten.
Hartelijk bedankt voor het meebrengen van alle spullen!
 I.v.m. een muziekcursus van Stichting “De Muze” en gastlessen van de muziekschool
worden er in onze groep volop muzieklessen gegeven.
 Afgelopen dinsdag hebben de kinderen leuke activiteiten gedaan m.b.t. drijven en
zinken: o.a. goochelen met een ei. Het verschil tussen zoet en zout water.
 Onze nieuwe thema gaat over water n.a.v. het boek: “De krokodil, die niet van
water hield”. Met activiteiten over zwemles, water, durven, krokodillen en draken.
Want is de kleine krokodil eigenlijk wel een krokodil?
 Tijdens de gymles was onze speelzaal zelfs een zwembad, maar wel zonder water...
 We gaan voorwerpen verzamelen, die beginnen met de v van vuur. Zoeken jullie
thuis weer mee?
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De themahoek wordt een winkel waar zwemspullen verkocht gaan worden. De
kinderen mogen hiervoor snorkels, zwembroeken, duikbrillen, flippers,
handdoeken, zwembanden en bandjes meebrengen. In het boek kocht de kleine
krokodil van zijn zakgeld een zwemband. De kinderen leren zo omgaan met geld.
Heel fijn als we spullen mogen lenen.
Op maandag 11 juni vieren we het schoolfeest. Het gaat superleuk worden! De
eerste avond is op maandag 9 april om 20.00 uur. Fijn, dat jullie willen helpen:
Joan, Jolanda, Ingrid, Lucinda, Annemarel en Martine!
Nieuw in onze klas: Het Steam-Park van lego (pretpark). Hierbij leren de kinderen
over oorzaak en gevolg, problemen oplossen, nabouwen en zelf ontwerpen,
opdrachten uitvoeren, samenwerken en presenteren wat je hebt gemaakt.
Fantastisch om mee te spelen en te ontdekken wat er allemaal mogelijk is.

Groep 3/4 :
 Merijn, Janique en Jimmie uit groep 4 doen zondag hun E.H. Communie. In het
parochiehuis hebben de communicanten lessen gevolgd, zodat ze nu precies weten
waarom ze hun eerste communie doen. De afgelopen dagen hebben we ook in de
kerk geoefend, zodat het zondag een hele mooie viering zal worden.
 Aanstaande vrijdag sluiten we kern 9 van VLL al weer af, wat gaat dat toch allemaal
snel. Nog 3 kernen te gaan en dan zijn we door de stof van VLL heen. Leuk om te
horen hoe goed we allemaal al kunnen lezen.
 Ook in onze groep worden er muzieklessen gegeven i.v.m. een muziekcursus van
Stichting “De Muze” en gastlessen van de muziekschool.
 Bij taal en spelling zijn we inmiddels met blok 7 gestart.
Groep 5/6:
 Volgende week starten we alweer met thema 7 van Taal en spelling. De nieuwe
woordjes worden dan in Bloon gezet zodat er thuis goed geoefend kan worden.
 We zijn tijdens de tekenles bezig met perspectief. We maken allemaal een mooi
landschap met bloemenvelden.
 Komende zondag doen Eva, Naud en OIa uit onze groep hun Eerste Heilige
Communie. We wensen hen een mooie dag toe.
 De werkwinkels gaan vrijdag weer van start. Hulpouders zijn welkom!
Groep 7/8:
 De wedstrijden voor 11 tallen staan gepland voor volgende week woensdag. We
spelen de eerste wedstrijd om 13:30 uur. We willen graag rond 12:30 uur
vertrekken bij school.
 Vandaag hebben de kinderen verkeersexamen gehad en iedereen is geslaagd. Van
harte gefeliciteerd. Op naar het praktisch verkeersexamen in juni (denken we). De
datum is nog niet bekend. Wel hebben alle kinderen een foldertje meegekregen
waarin staat welke eisen de verkeersveiligheid aan een fiets stelt. Kunt u ervoor
zorgen dat de fietsen in orde zijn?
 Volgende week beginnen wij aan blokje 7 voor spelling. U kunt bij de leerdoelen
zien welke woordjes we gaan leren.
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We hebben deze week geoefend voor de cito eindtoets en de entreetoets. Zo weten
de kinderen hoe de vragen gesteld worden en welke onderdelen aan bod komen.
Op dinsdag 8 mei gaat groep 8 samen met de Jan van Schengenschool naar het
Rijsmuseum. Binnenkort krijgen de kinderen hier meer informatie over.
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