
AGENDA 
Di. 12 april 15.30  MR vergadering 
Do. 14 april 15.00 Teamvergadering 
Di. 19 april 09.00 Koffieochtend 
Vrij. 22 april Koningspelen ( kinderen om 

12.00uur vrij ) 
Woe. 20 april  15.00 Teamvergadering 

AANWEZIGHEID DIRECTIE EN MIB-ER: 
 

Anja  dinsdag & woensdag 
Marian   maandag &, woe.morg en 

Geen jarig komende week 
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Weekbericht schooljaar 2015-2016 8 april- 14 april 

Uit de teamkamer  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Schoolfruit 
Volgende week krijgen de kinderen op woensdag, donderdag en vrijdag: 
banaan, appel en ananas. 
 
Pauze 
Van groep 5 t.m. 8 hebben de kinderen vanaf deze week zelf de keus wanneer ze wat willen eten. Ze 
mogen zelf gaan bekijken wanneer ze dit willen doen als het maar tussen 9.45 uur is en 10.45 uur. De één 
vindt het prettig om juist voor het buiten spelen te eten en de ander vindt het juist na de pauze fijn. 
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iPad’s: 
Wil iedereen ervoor zorgen dat er elke dag méér dan 50% aan accu op de iPad zit. Het komt nu geregeld 
voor dat kinderen minder dan 10% hebben en dan valt hij tussentijds uit. 
 

Regels met betrekking tot het gebruik van de iPad: 
- iPad in je tas mee naar school iedere dag; 

- In de klas, doe je hem in je la of op de hoek van de tafel; 

- Gebruiken voor schoolse activiteiten; 

o 1 waarschuwing als dit niet het geval is. 

o Nog een keer geen schoolse activiteit erop, dan iPad voor een dag inleveren. 

o Nog een waarschuwing, hele week iPad inleveren. 

- Na schooltijd, in je tas, mee naar huis. 

Uit groep 1 en 2 
Thema Alles Groeit 
Bij dit thema werken we niet alleen aan de lente (groei in de natuur), maar ook aan de groei van de 
leerlingen zelf, dus hoe ze zijn gegroeid van baby tot kleuter. Volgende 
week maken we een groeiboek en daarvoor hebben de leerlingen 
foto’s nodig van zichzelf als baby, peuter en kleuter (3 foto’s dus). Een 
echo foto mag er eventueel ook nog bij. U mag natuurlijk echte foto’s 
meegeven, maar een afdruk of kopie kan ook (we gaan ermee 
knutselen). Ik kan de foto’s voor u kopiëren op school wanneer dat 
thuis niet lukt. Wilt u dan de foto’s in een envelop doen met een 
briefje erbij dat ze gekopieerd moeten worden? Alvast heel erg bedankt. 
 

Meten is weten 
We hebben gemeten hoe groot we zijn….. 

Uit groep 3 en 4 
Rekenen  
We besteden veel aandacht aan tempo rekenen. Afgelopen week hebben de leerlingen af 
een aantal rekenbladen mee naar huis gekregen om te laten zien hoe het gaat. Het doel 
van het tempo rekenen is dat de plus en min sommen tot 10 door groep 3 uit het hoofd 
worden gemaakt. Het doel voor groep 4 is dat de plus en minsommen met overschrijding 
foutloos en in tempo uit het hoofd gemaakt kunnen worden. Zodat de plus en 
minsommen tot 100 ook steeds vloeiender gaan.  
 

Lezen  
We gaan aankomende week werken met samengestelde woorden en we leren tweelettergrepige woorden. 
Denk aan pauwen, jurken, kasten. De zon leerlingen oefenen met drielettergrepige woorden zoals 
kinderen, versturen, gegeven. 
 

Spelling  
we leren woorden schrijven met –eren, -enen en –elen. Denk aan slingeren, tekenen, winkelen. Dit zijn 
woorden die bestaan uit meerdere afspraken. 
 

 

 



Uit groep 5 en 6 
Taaltoets: 
De kinderen hebben 14 april taaltoets. Ze hebben de leerbladen al mee naar huis. 
 

Topotoets: 
De kinderen hebben 26 mei Topotoets van level 10, 11 en 12. 
 

Spelling: 
De kinderen van groep 5 hebben afgelopen week het colawoord geleerd. Je 
hoort de k, maar schrijft de c. Groep 6 heeft geleerd wat een telwoord is en hoe 
je woorden met eaal en ueel schrijft. 
 

Uit groep 7 en 8 
Rekenen 
Deze week herhalen we het leerdoel kommagetallen. De kinderen hebben de afgelopen tijd hier ook tijdens 
andere leerdoelen al mee gewerkt. Verder hebben de kinderen een huiswerkblad meegekregen. 
Deze moet uiterlijk aanstaande dinsdag 12 april worden ingeleverd.  
 

Taal  
Met taal zijn we begonnen aan een nieuw hoofdstuk. De kinderen zullen tijdens dit hoofdstuk ook 
stelopdrachten maken waarin de woorden van de week terugkomen, dit om de woorden meer eigen te 
maken. Verder kunnen de woorden ‘extra’ geoefend worden via de app van Staal. 
 

Toetsen 
Engels dinsdag 12 april Het oefenblad is meegegaan 
 
Spreekbeurten 
De volgende kinderen hebben komende week hun spreekbeurt.  
Maandag 11 april, Sander en Rianne  Dinsdag 12 april, Julia en Kyran 
Woensdag 13 april, Daphne en Tirza  Donderdag 14 april, Patrick en Alexander 
Vrijdag 15 april, Ryan en Anne Maya 

 
Trefwoord: Wat is er nodig om zelfstandig te zijn? 
Zelfstandigheid moet kunnen groeien. Een gunstige omgeving en positieve ondersteuning kan ieder mens 
daarbij gebruiken. 
Na Jezus’ afscheid probeert de groep leerlingen door te gaan op het 
spoor waar Jezus hen heeft gezet. Zelfstandigheid betekent voor hen 
niet alleen dat ze het zonder hun leraar moeten doen. Ze moeten het 
geloof telkens opnieuw betekenis geven in telkens veranderende 
omstandigheden. dat vraagt geloof en creativiteit. daarbij kunnen ze 
conflicten en tegenwerking niet uit de weg gaan. En dat vraagt van 
hen het nodige vertrouwen en lef.  
Deze week ontdekken we wat nodig is om zelfstandig te kunnen zijn. 
Een goed voorbeeld, concrete hulp én vertrouwen. Vertrouwen van 
anderen die jou de ruimte geven om fouten te maken en geloof in 
jezelf 
  



VAN DERDEN 

 
 

Herinnering: 
Lijsten Bloemenverkoop, 

Voor degene die vrijdag de 
bloemenlijsten zijn vergeten mee te 
nemen, graag maandag 11 april 
meenemen. Na deze data kunnen 
wij helaas de verwerking niet meer 
garanderen! m.v.g. Nanda Ottens  

(O.R. De Hoeksteen) 
 


