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AGENDA
Dinsdag

16 juni

Studie/vergaderdag gaat niet door! Alle kinderen gaan naar school

Vrijdag

19 juni

De kinderen krijgen hun portfolio/ rapport mee naar huis.

Maandag

22 juni

10-minutengesprekken groep 1 t/m 7

Woensdag

24 juni

Kennismaking nieuwe kleuters

Woensdag

24 juni

Oud papier actie

Donderdag

25 juni

10-minutengesprekken groep 1 t/m 7

Woensdag

1 juli

Vanaf woensdag 1 juli alle kinderen de middagen om 12.00 uur vrij

Alle jarigen van harte gefeliciteerd met je verjaardag!

Bijbelverhalen van 15-06-2020
Onderwerp: Op zijn kop
Ester 5: 1-14 en Ester 6: 1-14
Haman en koning Ahasveros komen eten bij koningin Ester. Haman is erg trots, maar ook nog steeds verongelijkt
omdat Mordechai niet voor hem buigt. Als de koning hem vraagt hoe hij iemand eer kan bewijzen, denkt Haman dat
het over hemzelf gaat. Maar het loopt net even anders…

Nieuws uit de groepen
Groep 5A
Welkom op school!
Wat fijn dat alle kinderen maandag weer op school waren! We genieten
van elkaar en hadden veel te bespreken. We vinden het fijn om weer met
elkaar te kunnen spelen en werken!
Spreekbeurten
De afgelopen week hebben we 2 spreekbeurten gehad en ook zullen er in
de komende weken nog spreekbeurten gedaan worden. Ze zijn erg
leerzaam!
Rekenen
De komende weken gaan we met rekenen verder met geldsommen, tafels
oefenen en met handig rekenen. We kennen al veel manieren om
sommen uit te rekenen en gaan nu ook zelf bekijken welke manier het
handigste is.
Gesprekken
Volgende week krijgen de kinderen een aangepast rapport mee naar huis en de week erna zullen we de gesprekken
doen via Google Meet. U krijgt hier nog uitleg over in ouderportaal.
Hartelijke groet van de juffen.

Groep 5C
Hieperdepiep...HOERA! Iedereen uit groep 5c heeft het tafeldiploma
gehaald!
Langzaam maar zeker komen de kinderen zeggen dat hun werkstuk af is
en dat het geprint kan worden. Ze hebben thuis goed hun best daarop
gedaan en de werkstukken zien er erg mooi uit. Heel veel ouders waren zo
goed om te helpen. Namens uw zoon of dochter: bedankt!
De komende weken gaan we met de lesstof verder waar we gebleven zijn
en herhalen we dingen die nog moeilijk gevonden worden. We hebben
het over meters, decimeters, centimeters en millimeters. Ook doen we
nog steeds elke dag een dictee en een les van begrijpend lezen. Vooral dat
laatste is nog weleens moeilijk.
De meeste ouders hebben al een afspraak gepland via het ouderportaal voor het eindgesprek van dit jaar. Morgen
(12 juni) krijgt u de definitieve versie daarvan toegestuurd via de mail. De gesprekken worden gehouden via
GoogleMeet. U kunt inloggen via de Moo pagina van uw kind. De gesprekken duren 8 minuten.

Groep 6A
Het voelde weer een beetje alsof we weer voor het eerst naar school
gingen, bijna drie maanden geleden gingen we voor het laatst met z'n allen
naar school en zaten we samen in de klas. Natuurlijk hebben we elkaar
gezien en gesproken in de lessen online maar dat is zeker niet hetzelfde.
Het was een gezellige start en iedereen had elkaar veel te vertellen. Maar
algauw moesten we weer aan de slag want er zijn nog een flink aantal
zaken die nog gedaan moeten worden tot aan de zomervakantie...
De werkstukken zijn in ieder geval af, de beoordeling komt op het rapport
te staan. De spreekbeurt heeft nog niet iedereen gedaan. De kinderen die
hun spreekbeurt vóór het meegeven van het rapport doen krijgen het
resultaat nog op hun rapport, de andere resultaten vullen we dan later in.
Deze week zijn we samen op de foto geweest om toch een mooi
aandenken te hebben aan dit mooie en bijzondere schooljaar. Marko
Roeten bedankt voor het maken van de foto! De foto komt ook op het
ouderportaal te staan zodat deze ook gedownload en bewaard kan worden. Deze en de komende weken werken we
met een aangepast doelenblad. We werken de laatste doelen van rekenen af en zijn al druk met herhalen van staal.
Vooral de werkwoorden en grammatica komt hier aan bod. Ook gaan we nog terugkijken op de doelen van rekenen.
Wat hebben we nou eigenlijk allemaal geleerd dit schooljaar? Het is dan leuk om te merken hoe makkelijk sommige
sommen nu gaan terwijl we die aan het begin van het jaar zo moeilijk vonden. Zo werken we het schooljaar zo goed
mogelijk af en zorgen er voor dat iedereen zo goed mogelijk voorbereid is op het volgende schooljaar. We hopen dat
die wat "normaler" kan verlopen. Een laatste feestelijke dag is de woensdag voor de vakantie (1 juli). We maken er
samen een gezellige ochtend van en de kinderen mogen verkleed naar school komen.
Groep 6B
Hallo ouders en kinderen van groep 6B,
Van twee kinderen:
Niet iedereen mag meer op de fiets naar school! Er staan te veel fietsen
daarom als je minder dan 1 km van school woont moet je gewoon lopend.
We hebben 8 weken thuis school gehad.
Maar toen gingen we 2 keer per week naar school.
Nu mogen de scholen weer helemaal open maar wel met regels en afstand
van de juf of meester.
Eerst gingen we tot 12:30 en daarna tot 14:00 en nu gaan we tot 13:45.
We hebben een nieuw digibord met touchscreen. Waarvan we elke
woensdag online moesten in google meet.
Iedereen was weer blij dat de scholen weer open gingen.
We hebben elkaar heel erg gemist en we vonden het dan ook heel fijn dat
we weer konden samenwerken en spelen.
We hebben nog een paar spreekbeurten en dan krijgen we ook al snel ons rapport. Er zijn nog 2 kinderen die het
rapport moeten inleveren!
Met kanjertraining hebben we elkaar complimenten gegeven. Iedereen heeft zijn complimenten bakje / brievenbus
mee naar huis.
Dit was het nieuws van groep 6b

Groep 6C
Maandag mochten we weer sinds lange tijd met z'n allen naar school. Het
voelde een beetje als weer naar school gaan na de zomervakantie. Nog
wat onwennig en onrustig. Maar wat was het fijn om weer samen te
spelen en te werken!
Werkstuk / spreekbeurt
De werkstukken zijn af. De spreekbeurt heeft nog niet iedereen gedaan.
De kinderen die hun spreekbeurt vóór het meegeven van het rapport
doen krijgen het resultaat nog op het rapport, de andere resultaten vullen
we dan later in
Rekenen/Staal
Deze en de komende weken werken we met een aangepast doelenblad.
We werken de laatste doelen van rekenen af en zijn al druk met herhalen
van Staal. Vooral de werkwoorden en grammatica komt hier aan bod. Ook gaan we nog terugkijken op de doelen van
rekenen. Wat hebben we nou eigenlijk allemaal geleerd dit schooljaar? Het is dan leuk om te merken hoe makkelijk
sommige sommen nu gaan terwijl we die aan het begin van het jaar zo moeilijk vonden. Zo werken we het schooljaar
zo goed mogelijk af en zorgen er voor dat iedereen zo goed mogelijk voorbereid is op het volgende schooljaar
De laatste loodjes
Een laatste feestelijke dag is de woensdag voor de vakantie (1 juli). We maken er samen een gezellige ochtend van en
de kinderen mogen verkleed naar school komen.
19 juni Rapport
22 juni 8 minutengesprekken (met juf, ouder(s) en kind via Google Meet
25 juni 8 minutengesprekken (met juf, ouder(s) en kind via Google Meet
1 juli eindfeest in de klas
2 juli kennismaken met de leerkracht van volgend jaar
3 juli laatste schooldag
Groepen 7
Sinds maandag gaan we weer volledig naar school. De lokalen zijn weer
vol en dat was best even wennen voor iedereen. We vinden het wel fijn
om elkaar weer te zien.
De laatste weken van dit schooljaar gebruiken we om de lesstof van
groep 7 af te ronden.
Verkeersexamen
Op 16 juni maken we het theorie-onderdeel van het verkeersexamen. We
zijn in de klas al volop aan het oefenen met oude examens. Op de website van VVN kunnen de kinderen
oefenexamens en quizzen maken over voorrangsregels, verkeersborden etc. Het praktijkonderdeel gaan dit
schooljaar niet door. Het is nog niet bekend of de kinderen dit op een later moment inhalen.
Topografie
Volgende week maken we de laatste toets van dit schooljaar.

Topondernemers
Het thema "Oorlog en Vrede" hebben we een aantal weken geleden afgerond en nu zijn we bezig met het thema
"Boerderij". De kaarten verwerken we sinds kort op Google Sites. Het lukt al goed om een eigen website te maken.
De links delen we met elkaar, zodat we het werk van een ander kunnen bekijken. De kinderen hoeven dit keer geen
toets te maken als afronding.
Google Classroom
Sinds maandag maken we geen gebruik meer van Google Classroom en Meet. Op Google Classroom staan nog wel de
doelenbladen voor komende week en ook het lesmateriaal van groep 7 is er nog te vinden. Dit doen we in verband
met kinderen die eventueel verplicht thuis moeten werken, op de manier kunnen zij ook de planning volgen.
Spreekbeurten
De spreekbeurten die de afgelopen periode niet gehouden konden worden, worden de komende weken ingehaald.
Een nieuwe afspraak is met uw zoon of dochter gemaakt!
Rekenen
We werken deze week over het berekenen van procenten via de 1%-regel en we maken daarbij gebruik van een
verhoudingstabel. Volgende week gaan we aan de slag met kommagetallen en breuken bijvoorbeeld: 1/2 = 0,5 en
3/4 = 0,75.
Spelling
Vorige week zijn we begonnen met blok 8 van spelling. In dat blok leren we de laatste categorie van dit schooljaar:
Latijns voorvoegsel (advertentie, obstakel, abnormaal). Naast het Latijns voorvoegsel werken we ook over lastige
werkwoorden (ik heb ontmoet) en zinsontleding.
Rapporten en 10-minuten gesprekken
We willen iedereen vragen om rapporten die nog thuis liggen zo spoedig mogelijk in te leveren. Op vrijdag 19 juni
krijgen de kinderen een alternatief rapport mee naar huis. De 10-minuten gesprekken zijn op maandag 22 en
donderdag 25 juni. Denkt u eraan om een afspraak te plannen via Ouderportaal? De gesprekken vinden dit keer
online plaatst via Google Meet. U moet daarvoor de inloggegevens (e-mail + ww) van uw kind gebruiken. De
kinderen uit groep 7 zijn bij de gesprekken aanwezig. Verdere instructies volgen!
KNGF Geleidehonden
We zamelen tot de zomervakantie geld in voor KNGF Geleidehonden. We doen dat door lege flessen en doppen in te
leveren. In elke klas staat een doos waarin ze kunnen worden ingeleverd!
Groepen 8
Hallo ouders/verzorgers van de groepen 8,
Kennismaken op ’t VO
De kennismakingsochtend gaat gelukkig door op woensdagochtend 17
juni, maar wel in aangepaste vorm.
Alle brugklassen zullen niet tegelijk op hun nieuwe school aanwezig zijn.
Per scholengemeenschap en locatie verschillen de organisatie en de
tijden. Over de exacte tijden voor uw kind heeft u als het goed is
inmiddels thuis informatie ontvangen; als school hebben wij alleen de
algemene informatie gekregen. Kijk dus even nauwkeurig naar de aangegeven tijd en welke spullen ze eventueel
mee moeten nemen.

De kinderen gaan deze ochtend zelf op de aangegeven tijd naar hun nieuwe school en worden de rest van de dag
niet bij ons op school verwacht. Op school besteden we vooraf natuurlijk wel aandacht aan dit bijzondere en toch
ook wel spannende moment. Wie worden mijn nieuwe klasgenoten? Wie wordt mijn mentor? enz.
Wel willen we bij deze nog benadrukken dat de leerlingen in de schoolgebouwen op het voortgezet onderwijs ook
1,5 meter afstand moeten houden t.o.v. elkaar, best verwarrend omdat ze dat hier niet hoeven. We zullen dit vooraf
op school met ze bespreken, maar het is fijn als u dit als ouders/verzorgers tegen die tijd ook nog een keer
benadrukt.
Oefenen musical + voorstelling
De kinderen kunnen inmiddels met de hele klas oefenen voor de eindmusical. Graag willen wij de kinderen ook met
attributen laten oefenen, zouden jullie de kinderen eraan willen herinneren dat ze de spullen mee naar school
nemen. We hebben inmiddels in alle groepen een ouder die meegaat naar de Tamboer om ons daar te
ondersteunen.
Versieren bogen uit de school fietsen
Wij zijn voor het uit de school fietsen ouders nodig die 1 of meer bogen zouden willen versieren. Graag opgeven bij
één van de leerkrachten. Tevens zit er in de bijlage een document waar de groepen en ouders op het parcours
kunnen gaan staan, dit om aan de eisen van de corona-maatregelen te voldoen. (tevens moeten wij nog afwachten
op akkoord of dit allemaal door mag gaan)
10-minutengesprekken
De 10-minutengesprekken zijn voor de groepen 8 enkel op aanvraag, mocht u een gesprek willen? Dan kunt u
contact opnemen met de desbetreffende leerkracht.
Afscheidsdiner
In de laatste week heeft elke klas een afscheidsdiner. Exacte tijden en informatie volgen nog, maar wel alvast het
volgende: Kinderen maken thuis een gerecht wat ze zelf erg graag eten. Ze kiezen voor een voorgerecht, een
nagerecht of een hoofdgerecht. Dit gerecht nemen ze mee, inclusief opscheplepels, naar het afscheidsdiner. Warme
gerechten graag warm meenemen. De hoeveelheid? Je maakt het gerecht zo groot, zoals je het thuis ongeveer op
tafel zou zetten. Dus niet voor de hele klas, want anders krijgen we veel te veel. Het is niet de bedoeling dat de
kinderen een afhaalmaaltijd meenemen, maar juist dat ze het gerecht zelf klaarmaken eventueel met hulp van een
ouder. Op deze manier krijgen we een lopend buffet met zeer gevarieerd menu. We hebben er nu al zin in!
Met vriendelijk groeten,
De meesters en juf van de groepen 8

