
AGENDA 
Di  5 april  team Identiteit 
Do. 7 april  theor. verkeersexamen 

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN MIB-ER: 
 

Anja  donderdag en vrijdag 
Marian   maandag en donderdag  

Jarig komende weken 
Woe. 6 april  Senna Oldenburger  gr 4 
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Uit de teamkamer  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Schoolfruit 
Volgende week krijgen de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag: Komkommer, appel en 
bloedsinaasappel.  
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Uit groep 1 en 2 
Thema 
We hebben dinsdag het thema ‘Kunst’ heel gezellig afgesloten samen met de ouders. Leuk 
dat u er was! 
Woensdag zijn we gestart met het thema ‘Alles groeit’ d.m.v. het themaverhaal en we 
hebben boontjes in een glazen potje gedaan. Nu is het wachten tot ze gaan 
groeien…spannend!  Het thema staat natuurlijk voornamelijk in het teken van de lente en 
daar hebben we ook al een leuk lied over geleerd.  
Leerlingen die iets mee willen nemen voor de thematafel, mogen dat zeker doen.  
Volgende week bieden we de letter ‘g’  van groeien aan. 
 

Engels 
We hebben deze week het thema ‘familie’ afgesloten en nog even herhaald wat we allemaal 
geleerd/geoefend hebben. Tot slot ook nog even de cijfers tot 10 herhaalt d.m.v. een Engelse Bingo! Wat 
(her)kennen de leerlingen de getallen al goed! 
 

Uit groep 3 en 4 
 

Lezen  
We starten volgende week met de nieuwe kern. Vandaag krijgen de 
leerlingen een leespakketje mee naar huis. 
We leren in deze kern eenlettergrepig woorden die eindigen op –aai. –ooi, 
-oei. Hier hoort afspraak 6 van spelling bij. Ik hoor de /j/, maar ik schrijf de i. 
 

Spelling 
We starten volgende week met een nieuw blok. We leren woorden waar 3 categorieën in voorkomen. We 
leren voor grammatica enkelvoud en meervoud te herkennen van het zelfstandig naamwoord. 
 

Taal 
We hebben het thema slapen afgesloten en starten maandag met het thema gek. We leren nieuwe 
woorden die met het thema te maken hebben. Denk aan gekkenwerk, geloofwaardig, humor, niet goed 
snik, mal, zot enz. 
 

Uit groep 5 en 6 
 
Topotoets: 
Op donderdag 7 april is de Topotoets van level 7, 8 en 9. 
 

Taaltoets: 
De kinderen hebben 14 april taaltoets. Ze hebben de leerbladen al mee naar huis. 
 

Spreekbeurten: 
Alle kinderen hebben hun spreekbeurt gedaan in de klas en het was erg leuk om naar te luisteren. De 
kinderen hebben ook een beoordeling gekregen voor hun spreekbeurt. 
 



Uit groep 7 en 8 
 

Rekenen 
Deze week staat het onderdeel cijferen centraal. 
 Daarnaast worden de onderdelen, inhoud/opp/omtrek, rekenen met geld en grote getallen herhaald.  
 

Toets: 
Topografie: donderdag 7 april  
Aardrijkskunde: vrijdag 8 april  
Engels: dinsdag 12 april  
 

Spreekbeurten 
De spreekbeurten zijn gepland. Alle kinderen weten heel goed wanneer ze hun spreekbeurt 
hebben, dit staat ook genoteerd in hun agenda. Hieronder staan de namen van de kinderen, 
die volgende week hun spreekbeurt houden.  

Ma 4 april, Ryan en Marieke 
Di 5 april, Emma en Marit 
Woe 6 april, Sterre en Luca 

Do 7 april, Eline en Sven 
Vrij 8 april Mitchel en Sarah

 

Trefwoord: ‘Zelfstandig 
Kinderen willen graag zelfstandig zijn. Dat begint al in de peuterleeftijd, als ze gaan roepen ‘zellef doen’. Een 

kind is trots op zijn groei, en wat het al kan. Het kind krijgt er eigenwaarde en zelfvertrouwen door.  

Zelfstandigheid gaat over vertrouwen en zelfvertrouwen 

Zelfstandigheid is het doel van alle onderwijs en opvoeding. Stapje voor stapje leert een kind zich in de wereld 

redden. Dat vraagt steun, vertrouwen en soms lef. Ook en juist van u als ouder die het 

kind steeds verder moet loslaten. Van zelf je veters kunnen strikken tot zelf een bedrijf 

runnen. Om zelfstandig te kunnen worden, hebben kinderen het vertrouwen nodig van de 

mensen die hen omringen, van u als ouders maar ook van een leerkracht. Met hun 

vertrouwen durft een kind steeds dat stapje verder zetten, en groeit het van de 

bevestiging dat het iets kan. Wat heeft uw kind nodig om te groeien in zelfstandigheid? 

Vraag er eens naar. Het antwoord zal u wellicht verrassen.  

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid 

We denken met de kinderen na over de betekenis van zelfstandigheid, wat ze ervan verwachten, wat ze nodig 

hebben om het te kunnen zijn. Zelfstandigheid en vrijheid horen bij elkaar. Het 

geeft vrijheid als je zelf keuzes kunt maken en beslissingen kunt nemen over bv je 

toekomst. Maar met zelfstandigheid bedoelen we niet dat iedereen maar zelf kan 

bepalen wat hij wil en mag. Zelfstandigheid vraagt ook om verant-

woordelijkheidsgevoel. Dat je grenzen van jezelf en anderen in acht neemt. Dat je zelf 

ook invloed hebt op de manier waarop je met jouw gaven en talenten kunt 

bijdragen aan het welzijn van anderen, van jezelf en de samenleving. 

Zelfstandigheid in geloven: ‘Mét zonder Jezus verder’ 

De Bijbelverhalen vertellen deze periode over de gebeurtenissen na Pasen. Ze geven treffend weer hoe de 

leerlingen na Jezus’ Hemelvaart op eigen kracht verder moeten. Stukje bij beetje krijgen de leerlingen het 

vertrouwen dat ze ook zonder Hem op Zijn weg verder kunnen. Bij zijn Hemelvaart staan ze er nog wat 

bedremmeld bij, maar als ze enkele dagen later ‘de Geest krijgen’, durven ze naar buiten te gaan en van Jezus 

te vertellen. Ze vinden de moed en worden steeds krachtiger in hun geloof. 

Deze Bijbelverhalen geven actueel de situatie weer van gelovige mensen in onze tijd. Ook nu leven gelovigen 

letterlijk ‘mét zonder Jezus’. Zonder Jezus, omdat Hij niet fysiek bij- of met de mensen is, zoals aan het begin 

van onze jaartelling. Maar mét Hem, in het vertrouwen dat Hij hoe dan ook tot steun is, en aan mensen nabij.  

De Bijbelverhalen dagen ons uit tot zelfstandigheid in ons geloof. Jezus’ weg gaan, Hem navolgen is niet het 

slaafs nalopen van een goeroe. Het vraagt om eigen beslissingen en afwegingen maar in het vaste vertrouwen 

dat Hij steun en inspiratie geeft.  



 VAN DERDEN 
Scholen op de kaart 
Beste gebruiker van mijn.vensters.nl, In onderstaand bericht informeren wij u over een lopend onderzoek 
onder bezoekers en belanghebbenden van Scholenopdekaart.nl. Wij willen u vragen om dit bericht te 
verspreiden onder de schoolleiders binnen uw bestuur en/ of de ouders bij u op school. Wij danken u 
hartelijk voor de genomen moeite.  
  

Om Scholenopdekaart.nl nog beter af te stemmen op de informatiebehoefte van belanghebbenden, voert 
Motivaction in opdracht van de PO-Raad en VO-raad een uitgebreid bezoekersonderzoek uit. 
Dit onderzoek bevindt zich nu in de derde en afrondende fase, waarbij Motivaction nog dringend op zoek is 
naar een aantal ouders dat hun mening wil geven over onder andere de gebruiksvriendelijkheid  
van de site. Scholen kunnen het onderzoek een handje helpen, bijvoorbeeld door onderstaand bericht, of 
een eigen variant hierop, op hun site en/of in hun nieuwsbrief te plaatsen.  
   

   
Wat is uw mening over Scholenopdekaart.nl? Doe mee aan het onderzoek! 
Kent u de site Scholenopdekaart.nl al? Onze school heeft hier een eigen 
SchoolVenster, waarmee we onszelf presenteren aan de buitenwereld. De site 
houdt momenteel een bezoekersonderzoek, waarbij uw mening wordt gevraagd 
over bijvoorbeeld de gebruiksvriendelijkheid en wat u belangrijke informatie 
vindt. 
Dat onderzoek is belangrijk voor onze school, want hoe beter de site, hoe beter 
ons SchoolVenster bezocht wordt. En dat levert ons niet alleen nieuwe 
aanmeldingen op, maar ook goed geïnformeerde ouders. 
Hoe kunt u meedoen aan het onderzoek? 
Ga met uw laptop of PC naar Scholenopdekaart.nl (deelname via tablet of smart 
Phone is helaas niet mogelijk). De vragen verschijnen vanzelf in beeld. Het 
onderzoek duurt ongeveer vijf minuten en bestaat uit twee afzonderlijke delen: 
één voor en één na uw bezoek aan de site. Zorg dat u beide delen volledig 
afmaakt, dit is belangrijk voor de resultaten. Alvast bedankt voor uw 
medewerking! 
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