
28 juni 2018 
Jaargang 20 nummer  18 

29 juni en     

2 juli 

Studiedagen, kin-
deren VRIJ 

5 juli High Tea 

10 juli Afscheid groep 8 

12 juli Verklassen  

13 juli Laatste schooldag, 
school sluit om 
12:30 u 

Agenda 

Nieuws  

Het einde van het schooljaar komt in zicht. De toetsen zijn afgenomen en 

in te zien in het ouderportaal, aan de overdracht en rapporten wordt nog 

hard gewerkt. Het is altijd een bijzondere tijd op school. Er klinken soms 

flarden van de afscheidsmusical, er is wat meer ruimte in de programma’s 

doordat de stof van het jaar bijna af is.  Een leuke tijd al zijn kinderen 

soms moe, wat hen minder flexibel maakt. Voor de leerlingen is er nu een 

lang weekend om nog even uit te rusten voor de laatste twee weken.  

De leerkrachten zijn deze dagen bezig met evalueren 

en afronden van dit seizoen en plannen voor volgend 

seizoen. 

Gisteren hadden we een gezellig personeelsuitje. We 

zijn echt een team met elkaar. 

Nieuws 

Juf Ellen is af en toe op school en kon, zoals u op de 

foto ziet, woensdag  mee met het teamuitje. Het kost haar wel heel veel kracht maar we zijn heel blij 

als ze er kan zijn. We bidden om kracht voor de laatste behandelingen. 

Juf Annelies is aan de beterende hand. Ze komt regelmatig op school om ondersteunend werk te doen 

en voor te bereiden voor volgend seizoen. Ze heeft zin om dan weer aan de slag te gaan. 

High tea 

We zijn blij met u als ouders en we zijn blij met de samenwerking en hulp die we ontvangen. Een 

aantal ouders zien we heel veel op school bij allerlei activiteiten. Bijna iedereen 

is wel ergen actief: TSO, was, bibliotheek, schoolreis, koningsdag, kerstviering, 

website, musical, afscheidsavond enz. We zijn met deze hulp heel blij, het is 

onmisbaar voor de school. Naast de hulp is de samenwerking die we rond uw 

kind hebben voorwaarde voor een goede ontwikkeling. We zijn blij met de fijne 

contacten. Als dank hiervoor organiseren we voor alle ouders en anderen die dit 

jaar bij de school betrokken waren een high tea. 

De high tea vindt plaats op donderdag 5 juli, aansluitend aan school. 

We hopen jullie allemaal te kunnen verwelkomen! 

 



Formatie 2018-2019 

Afgelopen vrijdag konden we het bericht over de formatie rondsturen. We zijn blij dat dit is gelukt. 

Veel scholen hebben het nog niet rond. We zijn blij dat juf Jessica in groep 5 gaat lesgeven. 

Verklassen 

Donderdag 12 juli gaan we verklassen. Even wennen aan de nieuwe situatie. Fijn om alvast te weten 

bij wie je in de groep komt. We proberen één van de leerkrachten voor de klas te zetten die  volgend 

jaar les geeft. 

Leerlingraad 

Vanmiddag mogen leerlingen van groep 4,6 en 7 zichzelf presenteren als kandidaat voor de leerlin-

graad. In het volgende weeknieuws zullen we de nieuwe leerlingraad presenteren. We nemen aan het 

eind van het seizoen afscheid van: Suzan Detering, Sem van der Horst, Elize Mul, Lieke van Hoek, 

Carsten van der Laar en Marcellinu Boulus. Dank je wel voor jullie inzet in de leerlingraad. Mirjam 

Vlieg en Mirte van Rietschoten zullen nog een jaar in de leerlingraad blijven. 

Groep 1/2 
 

Het is zomer! Sommige kinderen telden echt af tot 21 juni, want dat is de dag 

dat het officieel zomer wordt. Op de kalender die we elke ochtend bijwerken, 

konden we zien hoeveel dagen het nog zou duren voordat het zomer was. 

Toen was het eindelijk zomer, verdween het zomerweer. Gelukkig is dat deze 

week weer helemaal teruggekomen. 

 

Op onze taakkaart staat een opdracht ‘vouw een tent en maak de camping 

eromheen’. Met elkaar hebben we besproken wat je allemaal op de camping 

kan vinden: een zwembad, een speeltuin, tenten, caravans, bomen voor schaduw, waslijn om kleren 

aan op te hangen, spelende kinderen en uiteraard ook douches en wc’s. 

 

We zijn ook nog steeds met Egel en Kikker op reis en onderweg doen we 

allerlei leuke activiteiten. Zo wilden ze op de terugweg niet over de brug, 

maar met de kabelbaan. Alleen was dit een hele bijzondere kabelbaan: 

een rijmkabelbaan. Deze kabelbaan konden wij alleen maar maken als 

wij allerlei rijmwoorden konden verzinnen. 

 

Zo af en toe gaat een groepje kinderen iets buiten 

de klas doen met juf Marjolein, daar gaat het nu 

over bijzondere bouwsels die je op reis tegen kan komen in het buitenland. Zo 

hebben ze met een plattegrond een eigen gebouw gemaakt (op welke plek 

moet deze muur staan en hoeveel blokjes hoog?) Ook hebben ze een chinese 

muur gebouwd met verschillende opdrachten. 

 

 

Vrijdag 6 juli is het juffendag! Een dag vol feestelijke activiteiten. 

We beginnen de dag zoals altijd: binnenkomen, in de kring (maar 

daar maken we natuurlijk ook wel een feestje van) en buitenspe-

len. Dan is het fruitpauze, maar dit keer hoeven ze niks mee van 

huis te nemen, want de juf trakteert natuurlijk! Vervolgens krijgen 



we een workshop die wordt verzorgd door UP events. Dan is het lunchtijd en na de lunchtijd krijgen 

we nóg een workshop: wat een feest! Om het extra feestelijk te maken, mogen alle kinderen verkleed 

naar school komen. Het wordt vast een heeeeeele leuke dag! 

 

Aangezien het bijna vakantie is, ook nog één huishoudelijk vraagje: zijn er ouders die speelgoed mee 

naar huis willen nemen om dit in de vakantie te wassen en na de vakantie weer schoon mee naar 

school te nemen? Zo kunnen we volgend jaar met een frisse start weer beginnen! Als je dit kan en 

wil, neem dan even een boodschappentas/plastic tas mee op de laatste schooldag, dat is makkelijk 

meenemen! Alvast bedankt! 

 

belangrijke data: 

 Vrijdag 29 juni en maandag 2 juli: studiedag. De kinderen zijn die dagen vrij. 

 Donderdag 5 juli: High tea voor ouders! 

 Vrijdag 6 juli: Juffendag, FEEST! Kinderen mogen verkleed naar school komen. 

 Dinsdag 10 juli: Afscheid groep 8. 

 Donderdag 12 juli: rapporten mee. 

 Vrijdag 13 juli: 12.00 jaarsluiting. Kinderen zijn ‘s middags vrij, want het is dan ZO-

MERVAKANTIE! 

Hartelijke groeten, meester Tim, juf Marjolein en juf Jessica 

Beste ouders en verzorgers,  

 

Het komt nu wel erg dichtbij, onze vakantie! De CITO’s zijn geweest, de methode schriften zijn bijna 

uit en de laatste methodetoetsen worden afgenomen in de klas. Doordat we de afgelopen weken heel 

hard hebben gewerkt en deze laatste weken vol extra leuke activiteiten zijn én omdat de kinderen 

door het mooie weer ook steeds meer toeleven naar de vakantie, is de motivatie om hard te werken 

in de klas wat minder. Veel kinderen zijn moe en uiten dit in de klas door minder goed naar de regels 

te luisteren en heel druk gedrag te laten zien.. Ik moet dus best strak en streng zijn… Maar dat wissel 

ik af met energizers en leuke lessen, waardoor kinderen toch met een lach op hun gezicht weer naar 

huis toe gaan… Nog éven volhouden de komende weken!  

 

Ik ben apetrots op alle kinderen wat betreft de CITO resultaten. Wat hebben ze hard gewerkt en wat 

kan ik naar mijn collega’s pronken met de uitslag J . Mijn conclusie: Deze groep ¾ combinatie is een 

groep met pientere, slimme kinderen waarbij het aanleren van gewenst gedrag, goed luisteren naar 

de regels en omgang met klasgenoten de grootste uitdaging was (en blijft voor hen denk ik)… Grap-

pig dat dat zo opvallend was dit jaar. Alle kinderen willen dolgraag meer leren en dat heeft wat opge-

leverd!  

 

Intussen kunt u de CITO uitslag van uw eigen kind(eren) opzoeken op schoolbordportaal. Er zijn dit 

jaar geen officiële oudergesprekken meer. Begin volgend schooljaar heeft u een gesprek met de nieu-

we leerkracht, waarbij de focus voor de komende tijd besproken wordt. Mocht u nu wel graag nog een 

gesprek met mij hebben, dan kunt u mij hier het beste even een mail over sturen. Dan maken we zo 

snel mogelijk nog een afspraak.  

 

Intussen weten we ook de nieuwe formatie voor volgend schooljaar. Ik blijf gezellig bij de kinderen 

van groep 3/4 . Groep 5/6 zal gesplitst worden, dus groep 4 van nu, wordt een kleine klas met (voor 

nu bekend) maar 15 kinderen! Geen dubbele instructie meer van de juf, veel ruimte en veel rust, dan 

kunnen ze goed gebruiken! In welk lokaal en verder praktische zaken, hoort u waarschijnlijk later. Zij 

zullen les krijgen van juf Jessica uit groep 1/2 en juf Annelies.  

 

Even nog iets heel anders:  

Ik merk dat kinderen in deze klas vaak spullen kwijt zijn met de gym. Ik verlaat altijd als laatste de 

gymzaal en check voor vertrek de kleedkamers. Dus als ik mij niet vergist heb (wat af en toe wel ge-

beurt…) blijven gymtassen daar niet liggen. Meestal vinden kinderen hun gymkleren later weer terug 

Groep 3/4 
 



in de bak bij de luizencapes, los in de mand van de gymspullen en/of in de gevonden voorwerpen 

doos op school. Ik heb met de kinderen verschillende keren gesproken over het netjes omgaan met 

de spullen, het goed letten op je eigen spullen en het nemen van eigen verantwoordelijkheden. Dat is 

nog best lastig af en toe.  

Ik probeer zoveel mogelijk elke week na te gaan of iedereen alles heeft voor we van-/ of naar de gym 

vertrekken..  

Kunt u ook helpen door:  

 De naam van uw kind in of op de kleren te schrijven met watervaste stift 

 De kleren van uw kind in een dichte tas te stoppen (zo valt er niks uit ook niet in de verza-

mel mand) 

 Uw kind leren dat een tas op de rug gedragen moet worden, dan leggen kinderen hem min-

der snel even neer op de grond.  

Alvast bedankt!  

 

De gymlessen zelf zijn overigens erg leuk, kinderen doen heel goed hun best en spelen gezellig met 

elkaar J Onderin wat foto’s hiervan…  

 

Verder is het rooster voor de komende weken even belangrijk! Dit is nog niet het laatste wereldwijs 

nieuws voor de zomer… Dus mijn grote dank aan u en uw meeleven komt in het volgende nieuws ha-

ha…  

 

Oh en we hebben ontzettend genoten van de schoolreis! De hele dag verliep gesmeerd en alle kinde-

ren vonden het geweldig! Ook daarvan hieronder een aantal foto’s.. Veel dank aan alle ouders die 

konden rijden/ begeleiden. En vooral ook aan de organisatoren van de schoolreis, Christel Fleurke en 

Liselore van Rietschoten, Bedankt!  

 

Vrijdag 29 juni – Studiedag, de kinderen zijn vrij!  

Maandag 2 juli – studiedag, de kinderen zijn vrij! (en lekker uitgerust, hoop ik J) 

Donderdag 5 juli – na schooltijd high tea als dank voor alle behulpzame ouders! Ja, ook u!  

Vrijdag 6 juli – juffendag met allemaal leuke workshops van gastleerkrachten (muziek, dans en crea) 

Dinsdag 10 juli – afscheid van groep 8. Het is de gewoonte dat iedere groep 8-er aan alle kinderen 

van school snoep mag uitdelen. Het is handig om uw kind een boterhamzakje of bakje mee te geven, 

want ik laat hen één of twee snoepjes eten en de rest geef ik mee naar huis…  

Donderdag 12 juli – de kinderen krijgen hun rapport mee naar huis (en hun luizencape, knutsels, 

schriften, eigen spullen e.d.) 

Vrijdag 13 juli – laatste schooldag, halve dag! 12.30 vakantie! Vanaf 12.00 uur bent u welkom in de 

aula om met elkaar het schooljaar af te sluiten. 

 

Hartelijke groet,  

Marjorie Rote 

 

 



We genieten momenteel van het mooie weer en ook de sfeer in de klas gaat weer vooruit. Nu we een 

dagbeloning hebben gaat iedereen daar toch wel voor. Tijdens het werken kan het echt heel stil zijn 

in de klas en wordt het eigenlijk wel heel gewoon nu met juf Titia en juf Inge voor de groep. Afgelo-

pen maandag heeft juf Marlinde even weer geproefd van het aan het werk zijn en ze heeft een leuke 

dag gehad, zin om na de vakantie weer met een nieuwe groep te starten. 

In de groep gebeurt er ook onderling wel eens wat en dat is niet altijd op te lossen en soms is het 

voor kinderen moeilijk te beneomen wat het nu precies is wat de boosheid veroorzaakt, daar probe-

ren we de laatste weken aan te werken door veel er over te praten. Afspraken zijn daarbij dat je luis-

tert naar elkaar en als je te boos bent, dat je dan om een time-out vraagt. Dat voorkomt al veel pro-

blemen en frustraties. En zo gaan we langzamerhand richting zomervakantie. Eerst een lang weekend 

vrij…, okay voor de kinderen dan, de juffen zijn hard aan het werk op hun studiedagen. En dan is het 

nog maar een kleine 2 weken, aftellen dus! 

Levend water: 

We zijn aangekomen bij de hoofdstukken waarin we meer ‘praten’ over alles wat we al weten en hoe 

dat nu op ons van toepassing is. Deze week ging het over de 10 geboden, eigenlijk wel toepasselijk 

op ons als groep. We hebben gekeken hoe Mozes de 10 geboden van God kreeg en waarom, en hoe 

door Jezus de 10 geboden vervult zijn, maar ook in ons leven belangrijk blijven. Jezus voegde er zelfs 

iets aan toe: 

In de Bijbel staat, in Marcus 12 : 28 t/m 31: Een van de schriftgeleerden vroeg: Wat is van alle gebo-

den het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde: Het voornaamste is: Luister, Israël! De Heer, onze 

God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel 

uw verstand en met heel uw kracht. Het op een na belangrijkste is dit: Heb uw naaste lief als uzelf. 

Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. 

Een belangrijke opdracht, die dus ook voor ons geldt. 

Rekenen en Taal 

De laatste hoofdstukken van dit jaar, waarin vaak 

leerstof herhaald wordt. In groep 6 het uitrekenen 

van grote getallen in plus en minsommen, het 

schattend rekenen en de klok. In groep 5 het in-

vullen van tabellen, grote keersommen en delin-

gen en ook de klok. Met taal is de zinsontleding nu 

belangrijk: persoonsvorm, vervoegingen en nog 

een aantal van die vormen die in een zin kunnen 

voorkomen. 

In groep 6 zijn er werkstukken gemaakt en al 

weer terug gegeven. Ik heb veel leuke dingen gelezen, nieuwe dingen geleerd en daar zijn ook mooie 

cijfers uit gekomen. Nu we een dagbeloning hebben is er net wat meer tijd om op vrijdag crea te 

doen, erg leuk. juf Jacobien is momenteel in de ziektewet, maar ze verveelt zich zo dat ze af en toe 

even komt helpen, erg gezellig! 

Zo vullen de laatste weken van school zich wel. nog even de belangrijkste data van de komende tijd 

op een rijtje en dan wensen wij u eerst weer hele fijne dagen! 

 Vrijdag 29 juni én maandag 2 juli – Kinderen vrij ivm studiedagen leerkrachten 

 Dinsdag 3 juli - Nieuwsbegrip woordenschat en andere tekstsoort (week 26) 

 Donderdag 5 juli – High Tea 

 Vrijdag 6 juli – Juffendag! 

Groep 5/6 
 



 Dinsdag 10 juli – afscheidsmusical groep 8 

 Donderdag 12 juli – verklassen en rapport mee 

 Vrijdag 13 juli – halve dag school, jaarsluiting om 12:00 uur inde aula 

NB:  

Denkt u aan de spullen die mee moeten voor het oogsten op de schooltuinen?! 

Hartelijke groeten, 

Annelies, Titia en Inge 

 



Nog 2 weken en dan is het bijna zover: vakantie en voor groep 8: het afscheid is achter de rug!!! 

Daar schrok ik wel een beetje van, want er moet nog veel gebeuren. 

Groep 8 zit helemaal met het afscheid in hun hoofd. Echt werken is lastig, maar toch houden we het 

vol! Het moet namelijk, want nog een week alleen maar lanterfanten is niet echt handig. 

 

We kijken terug op een geweldig leuk en ontspannen schoolreisje! Wat een gezelligheid en enthousi-

aste kinderen. Er waren ook kinderen die niks gezien hebben van het vogelpark en alleen in de speel-

tuin en bij de botsautootjes bleven. Anderen hebben heel fanatiek alles gezien van het park. 

Het belangrijkst was dat iedereen het naar hun zin had. 

 

We hebben ook wat gewonden in de klas: Tyrone heeft met het voetballen zijn pols op 3 plekken ge-

broken en Lieke is met haar voet door een deur gegaan en heeft heeeeeel veel hechtingen. Voor bei-

den: beterschap! Hopelijk dat het ergste voor de vakantie weer over is. 

 

We zijn bezig met werken over Energie. Kinderen hebben een week lang hun energieverbruik thuis 

bijgehouden. We hebben nagedacht over welke duurzame energie wij zouden willen gebruiken en 

waarom. Ook hebben we nagedacht over hoe we op nog meer manieren duurzame energie op kunnen 

wekken. De ideeën kwamen: maanlicht, sportschool enz enz. 

We gaan ook ons duurzame huis ontwerpen. 

 

De laatste spreekbeurten worden al weer gehouden! Echt top hoeveel wij geleerd hebben van al die 

spreekbeurten! Ik heb nog nooit zoveel 10-en gegeven. Het niveau is echt hoog. 

 

Ik moet nog heel wat bijbelverhalen vertellen voor de kinderen van groep 8. Misschien dat ik op som-

mige dagen er 2 moet vertellen, omdat anders niet iedereen aan de beurt komt. 

We krijgen in ieder geval het verhaal over Mozes als baby, Bileam en de ezel, Simson, Daniël, Kerst-

verhaal, Emmaüsgangers en iets uit Openbaringen te horen. 

 

Qua huiswerk is het bijna klaar. Nog een keertje nieuwsbegrip. 

 

Groep 8 ouders: houd de mail in de gaten voor de laatste dingen van de afscheidsavond 

 

Verder mogen de kinderen komend weekend genieten van een lang weekend! Wij als juffen gaan 

hard aan het werk met het evalueren van de plannen, het schrijven van rapporten, analyseren van de 

toetsen en alvast nadenken over volgend jaar. 

 

Nog even de belangrijke data op een rijtje: 

vrijdag 29 juni en maandag 2 juli: kinderen vrij 

dinsdag 3 juli; Nieuwsbegrip olie bij de zwanen 

woensdag 4 juli 

donderdag 5 juli: high tea voor de ouders 

vrijdag 6 juli: juf Francien vrij, juf Marieke voor de groep, juffendag……. 

Groep 7/8 
 



maandag 9 juli 

dinsdag 10 juli: afscheid groep 8 

woensdag 11 juli: groep 8 om 10.00 uur op school om op te ruimen 

donderdag 12 juli; rapporten mee 

vrijdag 13 juli: om 12.30 VAKANTIE!!!!!!! 


