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Beste ouders,
Na een heerlijk Paasweekend zijn de kinderen deze week weer
volop aan het oefenen voor de musical van aankomende woensdag.
Hoewel u in een aparte brief al op de hoogte gebracht bent,
informeer ik u toch nogmaals over de belangrijkste tijden voor
woensdag 15 april.
Woensdag 15 april verwachten wij alle kinderen om 16.15 uur bij
het Schoter. Om 16.30 uur begint de generale repetitie. Vervolgens
zullen de kinderen met de leerkracht hun meegebrachte broodje
opeten (voor drinken zorgen wij) en maken wij ons klaar voor de
voorstelling.
De zaal van het Schoter gaat om 18.45 uur voor het publiek open en
om 19.00 uur begint de voorstelling. Deze zal ongeveer een uurtje
duren en na afloop worden de kinderen door de leerkracht naar de
hal van de school gebracht, waar u op hen wacht.
De kaartverkoop is inmiddels begonnen. Heeft u nog geen kaartjes?
Maandag, dinsdag en Woensdag zijn er nog kaarten te koop.

Agenda
Woensdag 15 april
Groep 6 Thijsse’s hof
Woensdag 15 april
19.00 uur uitvoering van de
musical

Donderdag 16 april
Aanvang van lessen 9.30 uur,
de leerkrachten zijn vanaf
8.30 uur in de klas aanwezig
Zaterdag 25 april
Start meivakantie

Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

Maandag 11 mei
Weer naar school

Adviezen van groep 8
Inmiddels zijn alle leerlingen van groep 8 geplaatst op een school
voor voortgezet onderwijs.
Van de 29 leerlingen hebben 13 leerlingen een VWO advies, 13
leerlingen een Havo advies en 3 leerlingen een VMBO-tl advies
gekregen.
Helaas zijn sommige voortgezet onderwijs scholen genoodzaakt om
bij over aanmelding tot loting over te gaan. Dit schooljaar zijn drie
leerlingen van de KWS uitgeloot bij hun eerste schoolkeus.
Uiteindelijk zijn zij geplaatst op hun tweede of derde keus.
Groep 8 maakt zich op voor de laatste weken van hun
basisschooltijd, ze verheugen zich op het kamp en hun
afscheidsmusical. Daarna volgt de stap naar het VO, waarbij wij hen
heel veel geluk en succes toewensen!

Dinsdag 12 mei
Schoolreisje

Nieuws uit groep 1C
Sinds een maand zijn wij aan het werk in groep 1C. Wij zijn: Finne,
Teyler, Berend, Ezra, Chryso, juf Trudy en juf Marjan. Op maandag
en dinsdag is juf Marjan in de groep en op woensdag, donderdag en
vrijdag is juf Trudy er. We hebben het heel gezellig in de groep en

Donderdag 15 mei
Hemelvaart, alle kinderen vrij
Vrijdag 15 mei
Extra vrije dag

zijn inmiddels al helemaal gewend op school. Iedere dag komen er
kinderen uit de groepen 1/2A en 1/2B bij ons spelen, dat is heel
gezellig. Zij vinden het vaak zo leuk dat ze meteen ook blijven eten
bij ons. We hebben onze eerste verjaardag gevierd: Teyler is vier
jaar geworden. De andere kinderen van onze groep worden deze
maand vier.
We hebben hard gewerkt over de lente. Als je langs onze klas loopt
ruikt het lekker naar bloemen. Dat komt doordat we bolletjes
geplant hebben in een grote bak, ons klassentuintje. De bolletjes
zijn intussen allemaal uitgegroeid tot bloemen en we weten nu alle
namen van deze lentebloemen: hyacint, narcis, krokus en blauw
druifje. We hebben ook veel werkjes over de lente gemaakt. We
hebben bloemen geschilderd, geknipt, geplakt en gevouwen. Het
ziet er allemaal heel vrolijk uit in ons lokaal.
Groetjes uit 1C!

Jarigen
11 april Berend gr.1C
15 april Kikki gr. 1A
17 april Eleana gr. 2B
17 april Maarten gr. 6
19 april Mateo gr. 2A
20 april Merlijn gr. 7
20 april Kas gr. 8
21 april Chryso gr. 1C
22 april Esra gr. 1C
23 april Liselot gr. 8

Van harte gefeliciteerd en
een mooie dag toegewenst!

Groep 1-2a
Deze week zijn wij begonnen aan een nieuw thema,
ridders en kastelen. Met de kleuters zijn wij begonnen om
allemaal een woord te bedenken over dit thema en
hebben daar een woordspin van gemaakt. We leren de j
van jonkvrouw. In de bouwhoek zijn geweldige kastelen
gebouwd en in de huishoek verkleden wij ons als een
echte ridder en jonkvrouw. Aan de vide hangt een reuze
kasteel van vouwblaadjes met allemaal ridders en jonkvrouwen. Ook hebben de kleuters een ridder
of jonkvrouw geplakt. In de kasteel speeltafel spelen zich geweldige riddergevechten af! De
kinderen mogen volgende week boeken meenemen over ridders en kastelen!

Nieuws uit groep 3
Na een heel gezellige en fijne paasviering gaan we weer over tot de
orde van de dag. We zijn inmiddels gewend aan ons nieuwe lokaal en
weten alles weer te vinden, dus de weektaak gaat weer als vanouds.
Het mooie planbord dat nu in alle klassen (m.u.v. de groepen 1/2)
hangt, is ook in gebruik genomen met nieuwe kaartjes, ziet er allemaal
erg strak uit. Op deze manier werken wij nu met “de hele dag dalton”,
de witte kaartjes geven de lessen aan die klassikaal zijn, de lichtblauwe
kaartjes zijn de verschillende instructie groepjes. De kleur van het
planbord is groen, wat aangeeft dat we de hele dag met zelfstandig werken
bezig zijn. Op deze manier zien we allemaal wat we wanneer moeten doen en
wat er van ons verwacht wordt.
Groep 3 is ook erg groen aan het worden, de moestuin plantjes zijn bijna
allemaal opgekomen. Deze week gaan we de plantjes verpotten en dan komt er
een verticale tuin in groep 3. Wat ons meteen bij het volgende probleem
brengt. Wie wil er in de vakantie op onze plantjes passen? Zijn er ouders die
niet naar verre oorden gaan en wel een paar plantjes willen adopteren voor
twee weken?
Groep 5
Sinds een paar weken zijn we begonnen met spreekbeurten. Dat is best spannend, maar iedereen
heeft er heel veel zin in. Dat merken we goed: we hebben al heel wat juweeltjes voorbij zien komen.
Zo werd ‘Hockey’ gekozen ( knap hoor, Juliette) en ook ‘Carnaval’ ( interessant, Tijn) en ‘Plastic’ (veel
geleerd, Cormac) en nog veel meer. Zo leren we over veel verschillende onderwerpen weer wat
meer. Ondertussen oefenen we hard voor de musical. Het komt nu erg dichtbij. Nog een generale
repetitie en dan zijn we er echt klaar voor.
Omdat het belangrijk is om goed samen te werken hebben wij met elkaar een lijst met vaardigheden
samengesteld, die ons helpen dit goed te doen. Iedere woensdag vullen we hem aan, kiezen twee
vaardigheden uit en gaan direct met deze twee aan de slag. Na de les evalueren we samen: wat
vond je goed gaan en wat kan volgende keer beter? Zo leren we van en met elkaar!
Groep 7
In groep 7 wordt heel hard gewerkt én veel plezier gemaakt. Bij werkwoordspelling zijn we nu aan
het oefenen met de deelwoordvorm. Weer nieuwe regels en het is al zo lastig om de regels voor
tegenwoordige tijd en verleden tijd uit elkaar te houden. We oefenen veel en stapje voor stapje gaat
het vooruit.
Bij begrijpend lezen gaat het over signaalwoorden. We leren dat woorden als “maar” en “echter”
een tegenstelling aangeven en “omdat” en “vanwege” een oorzaak of een reden. Er zijn nog veel
meer signaalwoorden. Om een tekst goed te begrijpen is het belangrijk dat je de signaalwoorden
herkent en weet wat voor verband ze aangeven.
De meeste kinderen hebben nu een boekbespreking gehouden en het is fijn dat de klas zo
geïnteresseerd luistert naar degene die iets vertelt over een boek. Vaak zeggen er kinderen na een
boekbespreking: “Dat boek wil ik ook lezen. Mag ik het van je lenen?”. Fleur hield haar
boekbespreking over “Groep 8 aan de macht” van Jacques Vriens. In dit boek speelt de meester met
de klas het “Democratiespel”. Na deze boekbespreking vroegen kinderen uit de klas of wij dit spel
ook kunnen spelen in groep 7. Dat was een goed idee. We zijn deze week begonnen. Veel kinderen
zijn heel enthousiast. Politieke partijen worden opgericht en partijprogramma’s geschreven. Er
wordt nagedacht over een goede naam voor de partij en goed propagandamateriaal. Meningen
worden gegeven en er wordt pittig overlegd. De uiteindelijke “Raad van 7” die gekozen zal worden
krijgt het voor 1 dag “voor het zeggen” in de groep. Een dagprogramma op groep 7 niveau moet

opgesteld worden en dat moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wordt vervolgd……………
Naschoolse activiteiten
Les Petits kinderopvang organiseert bij ons op school workshops voor kinderen vanaf 8 jaar.
Kinderen die bij hen op de BSO zitten zijn welkom maar ook leerlingen die in principe ’s middags
naar huis gaan. Alle informatie vindt u op de wervingsposters in de gang bij het lokaal van groep 5
en op het mededelingenbord naast de hoofdingang. De workshop “tassen maken” begint al
aanstaande maandag. Kinderen die hier interesse voor hebben kunnen zich via de website van ‘Les
Petits’ opgeven of aanstaande maandag ter plaatse. De workshop start om 14.45 uur.
www.lespetits.nl/activiteiten

