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Beste ouders,
Na een koud paasweekend met winterse buien kijken we uit naar het voorjaarszonnetje. De
komende twee weken ronden we de thema’s in de groepen af, nemen we de sociaal emotionele
vragenlijsten van het IEP leerlingvolgsysteem af en hebben de groepen 1 tot en met 4 op vrijdag 24
april Koningsspelen. Uiteraard zullen we bij deze activiteit rekening houden met de geldende
richtlijnen van het RIVM. Helaas zijn vanwege corona de Koningsspelen
voor de groepen 5 tot en met 8 afgelast. Jaarlijks organiseert de gemeente
Bloemendaal in samenwerking met SportSupport voor deze groepen een
sportieve dag. Dit jaar is het helaas niet verantwoord om dit door te laten
gaan. SportSupport heeft de scholen in Bloemendaal een alternatief
geboden en op maandag 10 mei zullen zij bij ons op school voor de
kinderen van de groepen 5 tot en met 8 sportclinics aanbieden.
Achter de schermen worden de voorbereidingen voor het komende
schooljaar al getroffen. Naast de groepsbezetting en de begroting voor komend schooljaar is het
belangrijk dat we het huidige jaarplan evalueren, het nieuwe jaarplan opstellen en dat we het
vakantierooster inclusief de studiedagen vaststellen. De periode na de meivakantie tot aan de
zomervakantie is kort, dus het is belangrijk dat we de vaart erin houden met elkaar.
In juni staan er verschillende activiteiten in de kalender en vooralsnog gaan we ervan uit dat deze,
hetzij in aangepaste vorm, gewoon door kunnen gaan. We beginnen de maand juni goed met een
dag van het KWS-Fonds. Daarna volgt het schoolreisje voor de groepen 1
tot en met 7. Deze datum hebben we bewust verschoven naar juni,
omdat we denken dat er dan meer mogelijk is en het door kan gaan. Het
schoolkamp voor groep 8 staat in dezelfde maand gepland en op dit
moment ziet het ernaar uit dat dit gewoon doorgaat. De Wilhelminadag
daarin tegen is een ander verhaal. Dit feest voor kinderen en ouders zal
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niet
kunnen
doorgaan op de manier die we gewend zijn. Vorig schooljaar is deze dag niet doorgegaan, maar dit
schooljaar is de oudercommissie met school in overleg hoe we tot een goed alternatief kunnen
komen om het jaar feestelijk af te sluiten.
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel

Schoolbibliotheek
De afgelopen weken heeft de leerlingenraad een lijst opgesteld met boeken die zij graag willen
aanschaffen voor de schoolbibliotheek. Bij boekhandel De Vries hebben wij namens de
leerlingenraad de nieuwe boeken besteld en wij verwachten dat deze snel geleverd kunnen worden.
Bij het doornemen van de boekenlijst waar alle aanschafte boeken van onze
schoolbibliotheek staan, bleek dat we een flink aantal titels missen. In het
kader van de leesbevordering hebben wij tijdens de periode van thuisonderwijs
de kinderen boeken laten lenen uit onze bibliotheek. Waarschijnlijk zijn niet
alle boeken teruggekomen. Onze vraag aan u is of u thuis wilt kijken of u
misschien nog een boek van de KWS heeft liggen. U kunt deze boeken
herkennen aan een schoolstempel aan de binnenzijde van het boek en aan de
sticker op de rug van het boek met daarop het leesniveau. Mocht u thuis nog
een boek hebben liggen dan willen wij u vragen om deze aan uw zoon/dochter
mee te geven.

Nieuws uit de groepen
Groep 1-2A
Vorige week hebben we Pasen gevierd in de groep. Eerst een heerlijk ontbijtje gehad, met een vers
gekookt eitje. Maar natuurlijk moest er wel de eitje-tik wedstrijd worden gedaan. Wie heeft het
sterkste ei? De kinderen hebben daarna het paasverhaal gehoord en gezien.

Het verhaal van Jezus in klei door Anais.
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Na de pauze mochten ze buiten eieren zoeken, groep 7 en 8 hadden veel eieren verstopt voor ons.
Leuk!
Ook hadden we deze keer een bingo en paassjoelen als activiteit. De ochtend vloog voorbij, jammer
genoeg. Natuurlijk hebben we ook lekkere chocolade eitjes gegeten…..we hadden er best veel, dus
donderdag hebben we er ook nog van gesmuld.....

In het middelste lokaal hebben we gewerkt over plattegronden.
De kleuters hebben een woonkamer gemaakt met de poppenhuis meubels.
Hoe ziet alles er van bovenaf uit?
Op je stoel gaan staan en kijken maar.......
Het was een superleuke les voor juf Ingrid maar ook voor de kleuters!

Groep 4
We hebben een heerlijk paasontbijt gehad met de klas. Daarna hebben we het paasverhaal gekeken
in Lego versie.
Over Lego gesproken, weten jullie al dat wij elke dinsdagmiddag mee doen aan de
weekopdracht van Lego Masters! We maken in groepjes op papier een ontwerp en
daarna bouwen we onze ontwerpen met lego steentje. Vorige week hebben we
een camera gebouwd en deze week was de opdracht paasversiering.
Ze leren hierbij samenwerken en het nabouwen van hun
getekende ontwerp.
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Verder zijn we met bezig met zinsdelen. We maken daarbij gebruik van de vragen om erachter te
komen welk onderdeel een zinsdeel is.
De vragen die we stellen zijn:
- Wie doet iets?
- Wat doet die ‘wie’?
- Waar doet die ‘wie’ het?
- Wanneer doet die ‘wie’ het?
Zo komen we erachter hoe de zin is opgebouwd en dat we de zin ook kunnen veranderen.
Hartstikke handig om te checken of je zin klopt!
Met rekenen zijn we aan de slag met turven, boodschappen doen hoeveel is het etc. Bij het turven
zijn vooral de streepjes zetten soms wat lastig.
Bij spelling krijgen we deze week de spellingscategorie van de -ch en -cht op het eind. Zoals
bijvoorbeeld het woord: echt en pech.
Groep 8
De vorige keer dat groep 8 in de nieuwsbrief schreef, was het nog even spannend waar de
kinderen geplaatst zouden worden. Inmiddels is de loting geweest en hebben alle kinderen
van groep 8 een plek op het VO.
Het lijkt zo ver weg allemaal maar voor we het weten staat groep 8 op het toneel een
schitterende musical te presenteren. Uiteraard houden wij deze traditiegetrouw nog even
geheim. Tot die tijd is het hard oefenen geblazen naast de reguliere lessen die de kinderen
krijgen. Want tot het einde van het schooljaar blijven de kinderen een weektaak volgen met
het nodige schoolwerk. De groep heeft de laatste periode geen projectwerk meer, hoewel
een musical is ook een behoorlijk groot project!
Met rekenen gaan de kinderen binnenkort de priemgetallen behandelen en herhalen we
natuurlijk breuken, procenten kommagetallen, het metriek stelsel, rekenen met tijd en geld.
In het laatste blok van taal gaan we aan de slag met beeldtaal (pictogrammen en symbolen)
herhalen we de actieve en passieve zinnen en gaan we samengestelde zinnen ontleden. Ook
bij spelling wordt nog even een eindsprint ingezet met bij werkwoordspelling het
“tegenwoordig deelwoord” (rennend, spelend, vliegend) en behandelen we de “ij” “ei”
“ou(w)” “au(w)” woorden. Deze categorieën komen in de onderbouw ook al voor, maar
zodra de woorden complex worden, is het noodzaak om dit nogmaals in te oefenen.
Zoals u ziet hoeft de groep zich de komende periode niet te vervelen. Sterker nog, de groep
heeft het behoorlijk druk!
Deze foto’s uit de gymles van vorige week maandag zijn gemaakt bij het onderdeel
acrobatiek. De kinderen mochten aan de hand van voorbeelden zelf menselijke torens
bouwen. Voorafgaand aan deze bouwwerken maken de kinderen duidelijke afspraken (wie
gaat waar, wat gaan we maken, hoe gaan we dit opbouwen). Alleen door goed overleg te
hebben onderling kunnen dit soort bouwwerken tot stand komen.
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