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Beste ouders en/of verzorgers,
Sinds vorige week wordt ons team op woensdag en donderdag door
twee docenten van de theaterschool ‘Mamagaai’ versterkt. Samen
met hen zijn wij druk aan het oefenen voor onze musical ter ere van
ons 75 jarig bestaan.
Woensdag 15 april is de uitvoering in het Schoter en hiervoor bent u
van harte uitgenodigd.
Wij zullen op woensdagmiddag 15 april om 16.30 uur met de
kinderen de generale repetitie houden. Aansluitend eten wij met de
kinderen en om 18.45 uur zal de zaal voor de ouders open gaan,
zodat wij om 19.00 uur met de voorstelling kunnen beginnen.
Aangezien er een beperkt aantal plaatsen zijn in de zaal, zullen wij
maximaal 4 toegangskaarten per gezin verstrekken.
Wij hebben er veel zin in en hopen u te mogen begroeten in onze
piste!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten

Agenda
Donderdag 26 maart
Margedag groep 1 t/m 3. De
kinderen uit deze groepen
zijn vrij
Woensdag 1 april
Paasontbijt en Paasviering
Donderdag 2 april
Studiedag team, alle
kinderen zijn vrij
Vrijdag 3 april
Goede Vrijdag, alle kinderen
zijn vrij
Maandag 6 april
Tweede Paasdag, alle
kinderen zijn vrij

Koningsdag in Overveen
Ook dit jaar zal er in Overveen weer een Open
Podium zijn tijdens de koningsdag. Is uw kind
ook altijd enthousiast om mee te doen met ‘Op de planken’? Dan is
Overveen’s Got Talent helemaal zijn of haar ding! Koningsdag is op
27 april, dit is de eerste maandag van de meivakantie. Wij willen dit
graag bij jullie onder de aandacht brengen. Binnenkort ontvangen
jullie hier meer informatie over.

Woensdag
19.00 uur uitvoering van de
musical (zie info in nieuwsbrief)

Nieuws uit groep 1-2B
De komende weken staat ons thema in het teken van de lente.
Er komen allemaal mooie bloemen uit de grond. Maar hoe heten
ze?
We weten nu de namen van de
voorjaarsbloeiers: de tulp, narcis, blauwe druif,
sneeuwklokje en de hyacint! Vervolgens
hebben we de bloemen nagetekend en de
namen erbij gestempeld. Volgende week
hebben we een hele mooie bloemenwinkel in
de klas en dan kunnen de kinderen bosjes
bloemen aan elkaar verkopen. Ook kijken we
hoe groen onze vingers zijn.

Jarigen
20-03 Timo gr.8
21-03 Mees gr. 4
22-03 Teyler gr.1C
22-03 Milla gr. 4
25-03 Tijs gr. 8
26-03 Marlene gr. 4
26-03 Laurine gr. 8
30-03 Gaja gr. 6
31-03 Peer gr. 5
31-03 Fee gr. 8

We hebben groenten en kruiden gezaaid. Nu is het afwachten hoe goed ze gaan groeien. Als wij
goed voor ze zorgen, groeien ze vast heel goed. Ook heeft Tokkie Tok de kip haar intrek genomen in
de klas. Elke dag legt ze eieren en dan tellen we hoeveel eieren ze gelegd heeft. En dit getal noteren
we vervolgens in een tabel. Zijn het minder of meer eieren dan gisteren? Op welke dag legde Tokkie
de minste of juist de meeste eieren?
We leren deze periode de letter T van Tak, Tulp en Tokkie Tok.
Groep 3
Wij zijn verhuisd! Heeft u ons al gevonden? Ons nieuw lokaal staat achter de school. Vanuit groep 5
kunt u het zien staan. We gaan via de gang van groep 4 weer naar buiten en daar om de hoek weer
naar binnen. Het was de eerste week nog wel even wennen maar nu is onze klas helemaal gesetteld.
In groep 3 zijn we ook begonnen met het zaaien van de moestuintjes, als de zaadjes ontkiemd zijn
gaan we een verticale tuin maken in de klas. Daarvoor hebben we petflessen nodig, heeft u
misschien nog petflessen thuis? Dan willen wij die graag hebben.
Vorige week hebben we de eerste les van Mammagaai gehad. We zijn druk een mooie lintendans
aan het instuderen.
Natuurlijk zijn we naast al deze leuke dingen ook hard aan het werk, met Veilig Leren Lezen zijn we
nu in kern 11 beland. Daar leren de kinderen woorden met: aai, ooi en oei. Ook lezen we woorden
met twee lettergrepen, deze zijn nog zonder open lettergreep: vijver, bakker, kasten. In Alles telt ligt
de nadruk op tellen tot 50 vanaf verschillende beginpunten: 35-36-37-tot 50. Daar oefenen we ook
tellen met sprongen van 2, 3, 4, 5, en 10.
Groep 4
Na de voorjaarsvakantie zijn we in groep 4 hard aan het werk gegaan. We leren nieuwe regels bij
spelling, de eindklinker, je hoort ‘aa-oo-uu’ maar je schrijft ‘a-o-u’, zoals bij ga, euro en paraplu.
Vorige week hebben we het volgende versje geleerd, ‘Als de N en de K op de bank zitten te kussen
mag de G er nooit tussen.’ Nieuwsgierig waar dat over gaat, vraag maar na bij uw kind. Ze weten het
allemaal.
We zijn ook begonnen met het leren van de tafels. Voor het opzeggen van de tafels van 1, 2, 5 en 10
kunnen de kinderen deze en komende weken een sticker verdienen. Over een tijdje gaan we verder
met 3, 4 en 6. De overige tafels komen in groep 5 aan bod. Verder hebben we weer duo-lezen
ingevoerd om toch elke dag hardop te oefenen met het lezen van woorden. De kinderen kunnen dit
goed en ze oefenen serieus.
Op 15 april hebben we in het Schoterlyceum weer een voorstelling met alle kinderen van de hele
school. Houdt deze avond alvast vrij, het belooft een ‘Feest’ te worden.
Op dit moment sparen we moestuintjes van Albert
Heijn, zodat we straks buiten in de tuin veel zaailingen
hebben. We kunnen nog melkpakken gebruiken om de
planten in te zetten. Binnenkort zullen we graag van
uw hulp gebruik maken bij het begeleiden van
kinderen in de schooltuintjes of het aankleden van de kinderen voor de musical.

Groep 6
Afgelopen donderdag zijn we, samen met Ymke van Mamagaai, begonnen aan ons stuk voor de
voorstelling in april. Waar het stuk over gaat houden we geheim maar….het wordt wel heel leuk! De
kinderen moeten die avond een zwarte broek en een zwart shirt met lange mouwen aan. Bij de
meisjes is een zwarte legging ook prima.
Met rekenen zijn we veel bezig met onder elkaar optellen en vermenigvuldigen. Op een paar
slordigheidsfoutjes na gaat dat bij iedereen al behoorlijk goed. Ook rekenen met uren, minuten en

seconden kwam aan de orde. Bij taal leerden we wat bijvoeglijk naamwoorden zijn. Bij spelling
oefenen we deze maand o.a. woorden die eindigen op –heid, -teit en –tie.
Bij aardrijkskunde leren we waar o.a. de Rijn, de IJssel en de Waal liggen en wat de functie van
dijken en dammen is.
In de weektaak van de afgelopen week stond bij de helft van de kinderen een bijzondere opdracht.
(De andere helft had de opdracht de week ervoor
op de weektaak staan) Maak een muziekstuk met
boomwhackers. Dit zijn plastic buizen in
verschillende kleuren die verschillen in
lengte/toonhoogte en waar je ritmes en liedjes
mee kunt spelen. Het was een
samenwerkopdracht. Omdat er best wel veel
geluid uit komt deden de kinderen de opdracht
buiten in het halletje. Aan het eind van de dag
lieten de kinderen hun stuk horen. Sommige
kinderen kozen voor een bestaand liedje (Mieke
heeft een lammetje of happy birthday). Andere kinderen bedachten zelf een stuk.
Komende weken gaan we verder experimenteren.

