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AGENDA
Vrijdag

20 april

Koningsontbijt
Weeksluiting op de Erflandenlocatie van groep: 1/2A – 4B – 7A om 10.45 uur

Maandag

23 april

Inloopuur van 18:30 tot 19:30

Dinsdag

24 april

Schoolreisje groepen 1 en 2

Vrijdag

27 april

Meivakantie (inclusief

Dinsdag

08 mei

GMR vergadering

Donderdag

10 mei

Hemelvaart + vrijdag 11 mei: iedereen vrij!

Dinsdag

15 mei

Leerlingenraad

Vrijdag

18 mei

Weeksluiting op de Erflandenlocatie van: groep: 1/2E – 3C – 5C om 09.00
uur; groep: 1/2C– 5B – 7/8B om 10.45 uur

Maandag

21 mei

Pinksteren + dinsdag 22 mei vrij

Koningsdag) t/m vrijdag 4 mei 2018

Alle jarigen van harte gefeliciteerd met je verjaardag!

Bijbelverhalen 23/04/2018

Thema: Ik weet het niet
1 Samuel 9: 1 - 10: 1
Wat voor koning zal het worden, die over Israël gaat regeren? Het eerste dat we van hem horen is dat hij op zoek is.
Een zekere Saul zoekt ezelinnen. Uiteindelijk komt hij bij Samuel terecht, die hem zalft als de nieuwe koning.

Inloopuur
Aanstaande maandagavond 23 april 2018 is er weer een inloopuur (18.30 - 19.30). De
laatste van dit schooljaar.
We nodigen u van harte uit om samen met uw kind op school te komen kijken waar we
deze periode aan hebben gewerkt.
Uw kind gaat u het allemaal vertellen en uitleggen. Heeft u iets te vragen? Dat kan
natuurlijk altijd, de juf of meester van uw kind is aanwezig. We hopen u allen te mogen
ontmoeten.

Gevonden voorwerpen
Er liggen weer heel veel gevonden voorwerpen bij ons op school. Als u nog iets mist, wilt
u dan volgende week maandag (23 april: inloopuur) in de clusterhal even kijken of er nog
wat bij is van uw kind(eren). Na volgende week maandag gaan we het opruimen en gaat
het naar een goed doel.

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2A
De afgelopen twee weken hebben we gewerkt binnen het thema
'muziek'. In de gang kunnen de kinderen laten zien wat voor zang, dans-, en muziektalent ze hebben. Op het podium volgen ze de
aanwijzingen van de dirigent om zo een spetterend optreden te
verzorgen. In de klas hebben we bovendien een muziekhoekje waar de
kinderen hun eigen muziek kunnen componeren. Met behulp van
blokjes wordt er een muziekstuk ontworpen en vervolgens met een
xylofoon of keyboard bespeeld. Knap gedaan! Vorige week hebben we
bovendien geluisterd naar klassieke muziek. We hebben
verftekeningen gemaakt door in tweetallen met een bak met verf en
knikkers te dansen op Wals-muziek. de tekeningen hangen in de gang.
Morgen zal een aantal kinderen tijdens de weeksluiting laten zien hoe
dit proces precies verliep.
Deze week hebben we een rustig weekje waarbij we veel spelletjes
doen. We maken knikkerbanen met buizen; experimenteren met
magneten en schrijfpatronen en genieten bovendien van het prachtige weer!
Naast dat we deze week afsluiten met de weeksluiting, hebben we deze week ook het Koningsontbijt. Aanstaande
vrijdag zullen we samen genieten van een ontbijt. Fijn dat de vader van Lieke (van de Velde) het hele ontbijt-pakket
wil ophalen. Bedankt!
Wist u dat:
- Groep 2 vorige week de letter 'N' aangeboden gekregen. We tekenden woordjes met ons wisbordje, hakten de
woorden, bepaalden het langste en kortste woord en deden andere taalspelletjes met de letters.
- We volgende week op schoolreisje gaan. We hebben er zin in!
- Morgenvroeg onze laatste weeksluiting van dit jaar is. We zullen een drietal acts laten zien. Met enige gezonde
spanning kijken we uit naar de voorstelling en hopen dan ook dat we weer vele ouders zullen aantreffen. Tot dan!
(10:45 locatie Erflanden)
Vriendelijke groeten,
Alle kinderen van groep 1/2a en meester.

Groep 1/2C
Van kikkerdril tot kikker
Van ei tot kip
Overal zit muziek in!
Bovenstaande thema's houden ons bezig deze weken. In de gang stond vorige
week de waterbak met kikkerdril, afgelopen maandag zaten er tot grote verbazing
van de kinderen heel veel kikkervisjes in. Nu maar afwachten wanneer er pootjes
van achter en van voren aangroeien. Hopelijk gebeurt dat nog voor de vakantie!!
Een meisje heeft 2 kuikentjes thuis, vorige week kwam haar moeder ze laten zien,
dat vond iedereen prachtig. Ondertussen moesten we wel even naar buiten omdat we een brandoefening hadden,
maar daar kijkt al niemand meer raar van op. Het thema van deze weken is muziek. Voor de kinderen een prachtig
onderwerp, wij hebben af en toe behoefte aan een paar oordopjes. Volgende week tijdens het inloopuur kunt u zien
wat we allemaal gedaan hebben. Dinsdag gaan we op schoolreis; we hebben er nu al zin in. Ouders bedankt voor uw
belangstelling tijdens de kijkmomenten vorige week!
Hartelijke groet van de juffen
Groep 1D
Tam tam tam tam
Daar komen muzikanten aan
Ze lopen keurig in de maat
Bij ons door de straat
We werken deze weken over het thema muziek. De kinderen kennen al veel namen van
verschillende muziekinstrumenten en hoe je er op moet spelen.
We hebben dan ook als echte muzikanten opgetreden tijdens de weeksluiting (dat was
best een beetje spannend), hebben een muziekhoek in de klas en lezen uit een
'muziek'boek. Vraagt u de kinderen maar eens naar het 'stippenboek'.
Aanstaande maandag kunt u tijdens het inloopuur in de klas komen kijken om te zien
wat we allemaal nog meer hebben gedaan de afgelopen weken.
Voor het thema 'muziek' werkten we over Dikkie Donderkopje, van kikkerdril tot kikker.
Helaas hadden we toen nog geen kikkerdril, maar inmiddels hebben we al een heleboel
kleine kikkervisjes. Hopelijk krijgen ze nog voor de vakantie pootjes.
Morgen hebben we het Koningsontbijt. De kinderen hoeven hiervoor niks mee te nemen.
Aanstaande dinsdag gaan we op schoolreis, ook dan hoeven de kinderen niks mee te nemen.
We hebben er hartstikke veel zin in!
Groeten van juf.
Groep 1/2E
De stoel is mijn trom
Van rombombom
De stoel is mijn trom
Van rombombom
En draai je handen
Nog eens om
Heeft u bovenstaand liedje al gehoord thuis? We zingen het liedje heel vaak in
de klas en veranderen steeds het woordje stoel in bijvoorbeeld benen, voeten
of buik. Deze week werken wij over de beer en de piano.
De beer heeft in het woud een piano gevonden en leert na een tijd er heel

goed op te spelen. Na een hele theatertoer in de stad ontdekt hij toch dat hij zijn vrienden en het woud mist. Uw
kind kan vast de afloop van het verhaal aan u vertellen! We maken hier ook een werkje over. Verder maken we deze
week in groepjes een muziekstuk met boomwhackers. Juf maakt er een filmpje van dus wel komen tijdens het
inloopuur!
In de kleine kring oefent groep 1 o.a. met een verhaal vertellen bij 3 plaatjes, een reeks na leggen en een boekomslag
interpreteren. Groep 2 oefent o.a. met de cijfers tot 20 en wie zijn dan bijvoorbeeld de buren van 5 en het hakken
van woorden: m-aa-n. We doen ook veel muzieklessen deze weken zoals de spiegeldans, dit is op de foto te zien.
Vanaf deze week hebben we ook een extra juf in de klas op maandag en dinsdag.
Hartelijke groet, van de juffen.
Groep 1/2F
Wat een gezelligheid met Bram de Beer in de klas. Het is één groot feest
wanneer Bram de beer komt logeren. Elke dag lezen wij voor in het boekje
om de avonturen van Bram te volgen.
In de klas werken wij over het thema muziek.
Deze week heeft juf voorgelezen uit het boek: De beer en de piano. Hier
maken wij ook een werkje van.
Deze week maken wij ook zelf een liedje met de boomwhackers.
Wij hebben een nieuwe letter geleerd, de t van trom.
Nieuwsgierig naar al onze werkjes? Maandag 23 april is er weer inloopuur, u
komt toch ook even bij ons kijken?
Vrijdagochtend ontbijten wij samen in de klas, wij doen mee aan het
Koningsontbijt!
Volgende week maken wij weer een werkje voor in het portfolio.
Dinsdag gaan wij op schoolreisje naar de Flierefluiter in Raalte!
Op ouderportal heb ik weer foto’s toegevoegd in het fotoalbum.
Vriendelijke groet van juf.
Groep 2/3B
Hiep hiep hoera, groep 2 gaat volgende week op schoolreis naar "de
Flierefluiter" in Raalte. De kinderen hebben afgelopen dinsdag de uitnodiging
met alle informatie erop meegekregen. Fijn dat een moeder met ons mee wil.
Alvast hartelijk bedankt. Groep 3 heeft deze dag gewoon school, er komt een
invaljuf.
Deze week heeft groep 2 een taak, het maken van een xylofoon. We hebben
al verschillende keren op de xylofoon gespeeld. We konden zelfs het liedje
visje, visje in het water spelen! Deze week doen we ook weer verschillende
spelletjes bij juf uit het beredeneerd aanbod, we zijn gestart met periode 4.
Groep 3 rond deze week kern 9 af. Deze week hebben we het gehad over voorvoegsels. Volgende week starten we
met kern 10. Volgende week ronden we ook blok 9 van rekenen af. Inmiddels hebben we ook ons schrijfschrift uit en
zijn we deze week begonnen in een nieuw schrijfschrift. We zijn druk bezig met het oefenen om de letters aan elkaar
te schrijven, sommige letters zijn heel makkelijk en andere letters zijn best lastig.
Morgen ontbijten we samen op school, het koningsontbijt! Wie het leuk vindt, mag morgen in het oranje, of in het
rood, wit, blauw verkleed op school komen.
Volgende week maandag is ons laatste inloopuur. Komt u ook bij ons in de klas kijken?
Groetjes van de juffen.

Groep 3A
Het schrijfschrift waarin we de letters hebben leren schrijven is uit. We zijn nu
gestart in het laatste schrijfschrift, waarin we leren om woordjes aan elkaar te
schrijven. Ook in onze andere werkboeken gaan we nu proberen aan elkaar te
schrijven.
Aanstaande vrijdag is het koningsontbijt. We eten gezellig samen met elkaar en
vervolgens doen we de dans "Fitlala" op het plein. Natuurlijk mogen de kinderen in
'oranje outfit' op school komen!
Denkt u eraan dat volgende week maandag ons laatste inloopuur van dit
schooljaar is? U kunt dan een kijkje komen nemen in de klas.
We hebben €8,70 voor de zending gespaard.
Hartelijke groeten van de juffen.
Groep 3C
We maken heel wat leeskilometers
In de klas kwam ter sprake dat 1 kilometer 1000 meter is. Nu lezen we
natuurlijk niet 1000 meter maar we besteden heel veel tijd aan lezen. We
zijn vorige week begonnen met tutor-lezen. Samen met een kind uit groep 6
lezen we een boekje. We lezen in de klas in duo's en we lezen zelfstandig.
Twee keer in de week Race-lezen we met een ouder. We lezen klassikaal en
sommige kinderen lezen met juf. Gelukkig wordt er ook nog voorgelezen.
Deze week hebben we woorden leren lezen met voorvoegsels (bestaan,
vervoer, gedaan). We hoeven deze woorden nog niet te schrijven.
En of we niks anders te doen hebben: Deze week mochten alle kinderen
weer 1 minuut bij mij komen lezen. Al lezend sluiten we kern 9 af. Dinsdag 8 mei komt de juf van de bibliotheek
weer. Zij laat ons altijd leuke boeken zien die we in de bieb kunnen lenen. Met rekenen zitten we ook niet stil. In de
klas leren we veel met rekenspelletjes en als zowel het weer als de inhoud van de les het toelaat leren we soms ook
buiten. Zo kunnen we hinkelen op een verliefde harten rekenbaan en springen naar getallen en deze aantallen op
een getallenlijnen op de stoep tekenen met stoepkrijt. Zending van de afgelopen periode €6,80.
Groeten van alle kinderen en juf.
Groep 4A
Wat heerlijk dat het nu echt lente is! Lekker zonder jas naar school,
en op school soms ook gewoon lekker buiten les krijgen.
Juf M. is op dinsdagmiddag lekker met ons buiten aan het rekenen
geweest. Wat leuk om dat ook eens op een andere manier te kunnen
doen. Met rekenen zijn we op dit moment bezig met het leren van
de tafel van 4. Ook leren we vermenigvuldigen met de één meer/één
minder strategie en zijn we aan de slag gegaan met het leren van de
hele en halve uren op de digitale klok.
In de week van 14-18 mei zullen bij ons in de klas de kijkmomenten zijn. Bij de deur van de klas hangt een lijst
waarop u zich kunt inschrijven. Een rekenles, dictee (Staal), een les verkeer, de kring of een les Kanjertraining, de
intekenlijsten hangen bij de deur.
Morgen, vrijdag 20 april is de opening van de koningspelen en krijgen we ontbijt op school.
Wilt u ook denken aan het zendingsgeld? Dit mag de hele week mee worden gegeven.
Groeten van de kinderen en juffen.

Groep 4B
Met het vervoer naar de bieb is het gelukkig goed gekomen. Ouders (en
vooral de opa's) bedankt voor de hulp!
Het was een leuke middag waarbij we veel te weten zijn gekomen over
Annet Jacobs en waar je op moet letten als je kinderboeken schrijft.
De afgelopen twee weken zijn er van bijna alle kinderen ouders in de groep
geweest. Vooral bij de gymles werd fanatiek meegedaan. Ook bij de andere
lessen zijn ouders weer veel te weten gekomen van het reilen en zeilen in de
groep. Vrijdag staan/stonden we in het middelpunt van de belangstelling bij
de Koningsspelen. We hebben voor de hele school de dans van "Fitlala"
gedaan. We hadden gelukkig genoeg energie door het gezonde ontbijt dat
onze koning voor ons geregeld had.
Komende maandag (23 april) is het laatste inloopuur. Vanaf 18.30 uur staat
de deur van de school weer voor iedereen open en kunnen de kinderen weer
laten zien waar ze in de klas mee bezig zijn (geweest).
Groep 4C
Hallo ouders en verzorgers van groep 4C,
De laatste weken voor de meivakantie zijn ingegaan. De kinderen hebben in
deze weken nog leuke dingen voor de boeg. De afgelopen weken zijn de
kinderen hard aan het werk geweest. Zo hebben wij net de toets van taal,
rekenen en spelling gemaakt.
Ook was er mooi nieuws op sportief gebied, namelijk dat een van onze
teams door is naar het provinciaal kampioenschap op woensdag 18 april.
Ook de andere kinderen hebben goed gepresteerd en is er vooral veel
plezier gemaakt.
Afgelopen zondag hebben een aantal kinderen ook deelgenomen aan de
Cascaderun, de meeste kinderen waren erg tevreden met het aantal rondjes
dat ze gelopen hadden en ook hebben veel kinderen een mooi bedrag bij
elkaar gelopen. Zouden jullie de formulieren van Unicef weer mee naar
school willen geven? Komende vrijdag zullen wij de koningsspelen hebben, hier hebben de kinderen het lied "Fitlala"
voor ingestudeerd.
Komende maandag (23 april) is het laatste inloopuur; vanaf 18.30 uur staat de deur van de school weer voor
iedereen open en kunnen de kinderen weer laten zien waar ze in de klas mee bezig zijn (geweest).

