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Beste ouders en verzorgers,
Heeft u ook zo genoten van Cirque du KWS? Wat een prachtige
voorstelling en wat hebben alle kinderen genoten van hun optreden
op het podium. Zelfs de allerjongste
leerlingen hebben op het podium gestraald!
Via deze weg wil ik graag iedereen, de
kinderen, de leerkrachten, Ymke en Suzanne
van Mamagaai en de ouders van het KWSfonds bedanken voor al hun tijd en energie. Zonder jullie was het
nooit zo’n feestje geworden!
Vandaag begint om de meivakantie, tijd om leuke dingen te doen,
tijd om uit te rusten en tijd om plannen te maken. Namens het team
wens ik iedereen dan ook een fijne vakantie toe en tot maandag 11
mei!

Agenda
Zaterdag 25 april
Start meivakantie
Maandag 11 mei
Weer naar school
Dinsdag 12 mei
Schoolreisje
Donderdag 14 mei
Hemelvaart, vrije dag
Vrijdag 15 mei
Vrije dag

Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

Maandag 25 mei
Tweede Pinksterdag

Formatie voor het schooljaar 2015-2016
Nu het schooljaar redelijk ten einde loopt, vinden er intern
gesprekken plaats over de formatie van aankomend schooljaar. Op
dinsdag 23 juni zullen wij u informeren over welke leerkracht welke
groep gaat lesgeven komend schooljaar.
Wel vind ik het belangrijk dat ik u op de hoogte breng van het
vertrek van meester Julius. De afgelopen maanden is Julius op
intensieve wijze begeleid om zich snel het daltononderwijs eigen te
maken. Deze begeleiding is gegeven door interne en externe
personen en heeft zich gericht op ons daltononderwijs en zijn
leerkrachtvaardigheden.
Afgelopen week hebben Julius en ik het gehele traject geëvalueerd
en zijn wij samen tot de conclusie gekomen dat het niet het
gewenste resultaat heeft opgeleverd. Heel concreet betekent dit
dat Julius vanaf 1 augustus 2015 niet meer bij ons op school
werkzaam zal zijn.
De wens van Julius is om terug te keren naar het
montessorionderwijs en wij wensen hem heel veel geluk bij het
vinden van een passende baan.

Jarigen
25 apr. Berend gr. 4
25 apr. Wieger gr. 5
27 apr. Jack gr. 8
28 apr. Hugo gr. 1A
28 apr. Tooske gr. 6
29 apr. Lara gr. 6
02 mei Nynke gr. 6
02 mei Janneke gr. 6
14 mei Seger gr. 1B
14 mei Kai gr. 4
17 mei Noach gr. 1B
18 mei Trui gr. 3
18 mei Rijk gr. 6
19 mei Fleurie gr. 2A
19 mei Anna gr. 8
21 mei Andras gr. 1B

Van harte gefeliciteerd!

Nieuws uit groep 1-2B
Deze afgelopen weken was onze klas gevuld met mooie jonkvrouwen en
stoere ridders, want dat was het thema van deze periode. In de bouwhoek
hebben de kinderen de allermooiste kastelen gebouwd. Met slotgrachten en
torens. En natuurlijk was er de mogelijkheid om je te verkleden als echte
ridder of jonkvrouw. Ook hebben we mooie ridders en jonkvrouwen geknipt
en geplakt. De letters die we de afgelopen tijd hebben geleerd zijn de letters
j van Jonkvrouw en de m van Mama. De laatste hebben we natuurlijk
geleerd, omdat het straks moederdag is. We zijn druk geweest met knutselen, maar wat het
cadeautje is, dat is natuurlijk nog een verrassing! Verder hebben we afscheid genomen van Erin,
die terug is gegaan naar Engeland. We wensen haar veel succes op haar nieuwe Engelse school!
En voor nu… Lekker twee weken vakantie! Geniet ervan!
Nieuws uit groep 4
Wat hebben we allemaal genoten van de musical afgelopen
woensdag. Het was al zo leuk om 4 donderdagen eraan te
werken. De uitvoering overtrof alle verwachtingen. Ieder kind
had zijn aandeel erin. De foto’s zijn van achter de schermen.
In de klas zijn we volop bezig met het moederdagcadeautje.
Soms mogen de moeders niet in de klas komen. Een
eigengemaakt versje hoort er ook bij.
Als u dit leest hebben wij onze verjaardag al gevierd. Bij mooi
weer gaan we lekker feestvieren in de speeltuin.
Maar we zijn natuurlijk sinds kort ook druk bezig met het zelf in
plannen van onze weektaak. Dat is niet zo makkelijk. Vooral het houden aan je planning. Samen
komen we er de komende weken wel uit.
Voor rekenen gaan we door met de tafels. Niet alleen het
opdreunen, maar ook het inzicht krijgen in de betekenis van
herhaald optellen, tegels in een rij ed. We proberen de kinderen
duidelijk te maken dat je later zo veel plezier hebt van het kennen
van je tafels. Blijf dus oefenen thuis.
Met spelling zijn we bezig met de verkleinwoorden. –je, -tje, -pje
ed.
Woorden als kast-je , drop-je blijven moeilijk.
Wij wensen u een fijne meivakantie.
Groep 6
Niet alleen de voorstelling van vorige week woensdag was
leuk maar ook het oefenen deden we met veel plezier. Dat
oefenen was ook wel nodig want het was best lastig om alle
pasjes precies op tijd te doen. Het was een heel gepuzzel om
Rijk precies op tijd terug te krijgen in het midden van de
parachute en één van de laatste repetities ging het nog
behoorlijk mis en lag Rijk opeens op de grond omdat hij door
de parachute omver werd getrokken. Maar…..gelukkig ging bij
de voorstelling alles prima en hebben we afgelopen week aan de hand van de foto's nog even
nagenoten. De rokjes, die de meisjes zelf op de naaimachine hadden gemaakt, zouden we eerst
op school opruimen maar… uiteindelijk was het toch wel leuker om je zelfgemaakte rok mee naar
huis te mogen nemen. De jongens wilden ook graag naailes op de naaimachine dus daar komt nog
een apart project voor. Ik hoop dat de moeder van Ben en Jake dan nog een keer wil helpen want
je hulp was geweldig Sue!
Groep 6 had woensdag 15 april overigens een vol
programma. 's Morgens gingen we namelijk ook nog naar de
Thijsse's Hof. Het leek wel de zomerspeurtocht want het was
heerlijk weer. En er werd goed gespeurd naar o.a. zaadjes,
blaadjes, vogels en waterdieren.
Alle ouders en oma weer heel erg bedankt voor de
begeleiding!
Ook wordt er hard gewerkt aan alle andere vakken. Met
rekenen zijn we bezig met het berekenen van de oppervlakte
en omtrek van bijvoorbeeld een terras. Ook moeten we

uitrekenen hoeveel het kost als je tegels neerlegt die bijv. 3 euro per stuk kosten. En…om het wat
moeilijker te maken ook als de tuintegels 1,75 zouden kosten. Ook oefenen we veel met sommen
als 4x18=
Bij spelling zijn we bezig geweest met woorden die eindigen op isch/ische en woorden die eindigen
op –ge. Bij geschiedenis leren we hoe het in Nederland toeging en hoe het land verdeeld was in de
tijd van Floris V. Helaas hadden we nog geen tijd voor de schooltuinen maar dat gaat na de
vakantie gebeuren. Helaas zonder Tooske want in de vakantie gaat ze verhuizen naar Tanzania.
We wensen je daar heel veel plezier en succes en zullen je heel erg missen. Maar….dat zal je ook
wel merken als je het afscheidsboekje van de klas krijgt!
Groep 8
Het is alweer even geleden dat u van groep 8 iets heeft
vernomen.
Maar stilzitten doen we absoluut niet, dat heeft u vast wel
kunnen zien toen wij ten tonele verschenen op Het
Schoter. We hebben daar enorm hard voor geoefend.
Maar de kinderen hebben een geweldige prestatie
geleverd, zelfs als je niet van dansen houdt was dit toch
wel een über-vette dans om te doen!
Afgelopen maandag hebben we een klassenfeest
gehouden omdat we nog het een en ander te vieren
hadden. Zo is iedereen geplaatst op het VO en werd de
juf stiekem al 30 jaar. Reden om een feest te organiseren
met het thema “back to childhood” dus heerlijk uit je dak
op K3 en Bob de Bouwer. Wat er dan gebeurt tijdens zo’n
klassenfeest? Tsja dat is voorbehouden aan de party gangers! Samen met juf Rosanna en juf
Freya is het altijd een gezellige boel!
De audities van de eindmusical zijn in volle gang, we houden alles top secret, dat is wel zo leuk
vinden de kids, en dan blijft het voor iedereen een verrassing!

Een berichtje van Britte uit groep 7 over het Democratiespel:
Het Democratie spel!
Dat spelen we met onze klas. Eerst moesten we partijen vormen. Iedereen moest in een partij.
Maandag hielden we de voorverkiezingen. Dat is omdat in een land nooit iedereen in de politiek
zit. Je mocht niet op je zelf stemmen. Onze groep bestond uit 5 partijen. Dit waren de partijen
veggi’s, flower power, pvds, pvdk, en partij halt. Uiteindelijk zijn er drie partijen doorgegaan. Dat
waren de veggie’s, pvds en partij halt. Uiteindelijk is het de bedoeling om van de partijen een raad
van 7 op te stellen. Die raad van 7 krijgt het een dag voor het zeggen in de klas maar er zijn wel
regels.

