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25 april t/m 6 mei 

Meivakantie 

 

6 mei 

Juf Julie jarig 

 

8 mei 

Moederdag 

 

9 mei 

MR-vergadering 

 

11 mei 

OR-vergadering 

 

12 mei 

Alle leerlingen vrij i.v.m. 

studiedag! 

 

13 mei 

Juf Lisa jarig 

 

19 mei 

Hertogshow 

Spelletjesmiddag kleuters 

Nieuwsbrief 

 

20 mei 

Juf Liselotte jarig 

 

21 mei 

juf Selma jarig 

 

26 en 27 mei 

Hemelvaart en vrije 

vrijdag 

 

30 mei 

Juf Brigitta jarig 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Van de directie 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Wat gaat de tijd ontzettend snel. 

Ik neem u even mee in waar we op dit moment mee bezig zijn. 

Tot nu toe gaven we alle wereldoriëntatie vakken apart. We willen 

graag gaan werken met een methode waarin de vakken aardrijkskunde, 

natuur en techniek, geschiedenis en burgerschap geïntegreerd zijn. 

Tevens moet het een methode zijn die passend is bij de skills die 

kinderen in deze tijd nodig hebben. 

 

Komend schooljaar willen we graag met de nieuwe methode gaan 

starten. We proberen op dit moment methodes uit waar onderzoekend 

en ontdekkend leren in thema’s het uitgangspunt zijn. In de methodes 

wordt veel samengewerkt en tevens veel gebruik gemaakt van laptops, 

chromebooks en Ipads om de wereld op een onderzoeksmatige en 

projectmatige manier te ontdekken. De kinderen en de leerkrachten 

geven hun tips over de methodes en over een maand willen we onze 

definitieve keuze maken. 

We merken een enorm enthousiasme bij leerkrachten en leerlingen 

doordat zij meer ‘in the lead’ zijn. 

Vandaag en gisteren hebben de leerlingen van onze groepen 8 de 

eindcito gemaakt. Na de vakantie zullen zij hun uitslag horen. In de 

komende maanden blijven zij niet alleen hard werken maar is er ook 

ruimte voor het oefenen van de musical, die zij in Orpheus mogen 

opvoeren, en ruimte voor het kamp. 

 

Geniet allemaal van de vakantie en we hopen jullie gezond en wel weer 

te zien op maandag 9 mei! 

 

Eveline Berns 
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Groep 3B 

 

Dit schooljaar zijn we gestart met juf Sharon en juf Selma en 25 

kinderen. Juf Sharon gaat a.s. vrijdag met zwangerschapsverlof en in 

juni weten wij of ze een meisje of jongetje heeft gekregen. 

De laatste weken was juf Sharon al uit de klas om nog met kinderen 

extra lezen en spelling te oefenen. Toen kwam juf Mirjam terug van 

haar zwangerschapsverlof omdat zij een tweede zoontje heeft 

gekregen. Wat een babygeluk! 

 

We hebben een hele leuke, gezellige en hardwerkende klas. Inmiddels 

kunnen alle kinderen al echte boeken lezen en beginnen we elke dag 

met lekker lezen. Met rekenen kennen we de getallenrij al tot 100! Dat 

hebben we vaak geoefend met het spel ‘tikkie, jij bent ‘m’. Buiten 

spelen en gymmen doen wij ook graag met elkaar; vaak zijn we dan 

lekker fanatiek! 

Morgen hebben we nog een leuke dag, de Koningsspelen, voordat wij 

lekker gaan genieten van onze vakantie. 

 

Hertogshow 

 

Op donderdag 19 mei staat er een Hertogshow op de agenda. Het 

thema is kunst en elke groep kiest één kunstvorm uit om creatief mee 

aan de slag te gaan. Dit kan zijn dans, drama, muziek, 2D/3D, 

literatuur. Op 19 mei is de hele school een soort van museum waar 

geëxposeerd wordt—dit kan ook zijn buiten op het schoolplein. 

 

Ouders zijn welkom van 13.45 tot 14.15 uur. De kinderen lopen dan 

onder begeleiding van ouders door de verschillende lokalen en buiten  

over het plein. Elk kind blijft onder begeleiding van zijn/haar ouders. 

De kinderen zonder begeleiding van ouders blijven in de klas. 

Wij hopen dat u zult genieten van onze tentoonstelling! 

 

 

Groep 4A 

 

Groep 4A is zo leuk en gezellig omdat: 

 Lotte: er veel kinderen in zitten en ik veel vriendinnen heb 

 Nick: wij kletsen graag met elkaar! 

 Noor: ik vind cultuur heel leuk om te doen 

 Armin: ik leer heel veel op school 

 Floor: er zijn geen kinderen die plagen bij ons in de klas en dat 

vind ik fijn! 

 Cali: wij helpen elkaar,… 

 Kyara: ik vind ‘bakken lezen’ zo leuk, dan mag je een stripboek 

of kidsweek lezen uit de bak 

 Roos: wij maken graag grapjes met elkaar! Met het dictee 

worden de woorden nog wel eens veranderd van ‘wenkbrauw 

naar oorsmeer’ (toch Lotte?) hahahaha 

 Fabiënne: wij in goed zijn in samen delen met elkaar 
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