Nieuwsbrief 18 april 2019
Belangrijke data:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

19 april
22 april -3 mei
8 mei
13 mei
13 mei
13 - 28 mei
16 mei
21 mei
20,22 en 23 mei
4 juni
5 juni

Goede vrijdag alle leerlingen vrij
Meivakantie
info avond ouders groep 8
groep 1/2 naar voorstelling in Zierikzee (mi.)
Groep 8 naar amsterdam
Entreetoets groep 7
Bibliobus
Anglia examen
Schoolfotograaf
Schoolreis
Vergadering Schoolcommissie/Medezeggenschapsraad

Korte terugblik op de afgelopen week en een kijkje in de komende periode.
Vorige week vrijdag hebben we genoten van de Koningsspelen. Het was een geslaagde
morgen. Naast de spelletjes hebben kinderen hun dans en zangtalent laten horen en zien.
Het was leuk dat het publiek ook erg enthousiast was en meedeed. De cito eindtoetsen
van groep 8 zijn afgenomen en opgestuurd. Alle kinderen hebben goed hun best gedaan.
We gaan nu eerst lekker even vakantie houden om ons daarna op te maken voor het laatste
deel van het schooljaar waarin weer veel verschillende activiteiten zullen plaatsvinden.
Ik wens u allemaal een fijne meivakantie toe!
Paaslunch en vastenactie:
We kunnen terugkijken op een mooie witte donderdagviering en een heerlijke paaslunch.
Langs deze weg wil ik alle ouders van de oudervereniging bedanken voor het verzorgen
hiervan. De opbrengst van de vastenactie was €202,31 allemaal erg bedankt voor jullie
bijdrage. Hopelijk zijn er weer veel mensen die we geholpen hebben om schoon drinkwater
te krijgen.
Nieuws vanuit Kibeo:
● Hoera! Juf Jolanda is dinsdag 16 april bevallen van een meisje Jill!
● In de meivakantie zijn wij elke dag geopend, we vinden het erg leuk dat er ook in
de vakantie zoveel kinderen bij ons komen spelen!
● Na de meivakantie gaan wij samen met groep 1 / 2 werken aan het thema: ‘’Ik en
mijn familie’’.
● Tijdens het thema ‘’Ik en mijn familie’’gaan wij veel gebruik maken van de huisjes.
Het zou daarom leuk zijn als ieder kind, die dit nog niet heeft, een huisje heeft om
op het KDV te hangen!
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Nieuws vanuit de dagopvang:
● We hebben de afgelopen week druk gewerkt over het thema Pasen. We hebben
mooie werkjes geknutseld, zelfs met onze voeten!
● Woensdag 17 april kregen we bezoek van de paashaas. Samen met groep 1/2
hebben we paaseieren gezocht. Daarna hebben we de paaseieren eerlijk verdeeld
en nog gezellig paas liedjes gezongen met elkaar.
● Na de meivakantie starten we met het thema “Ik en mijn familie”. In dit thema
staat familie centraal. De kinderen ontdekken welke mensen bij hun familie horen.
We praten over jong en oud, verschillende families, verjaardagen en samen dingen
doen. We krijgen visite van een baby'tje en nog veel meer. Dit thema sluit mooi aan
bij moederdag, vaderdag en opa en oma dag (11 t/m 14 juni).
● Dinsdag 23 april start Fiènne bij ons op de opvang. En vanaf maandag 6 mei komen
ook Eef, Levi en James bij ons spelen. We hopen dat ze allemaal een leuke tijd bij
ons zullen hebben!

Nieuws vanuit de BSO:
● De afgelopen weken hebben wij op de BSO druk geknutseld, alleen kunnen wij nog
niet vertellen wat we hebben geknutseld. Dat blijft nog even een verrassing!
● Vorige week hebben wij een Nintendo Switch gekregen. Hier zijn wij erg blij mee!
● Aangezien het weer mooier weer wordt moeten wij ook al rekening houden met het
insmeren van de kinderen. De kinderen zullen bij mooi weer altijd op de BSO
ingesmeerd worden. Kunt je kind niet tegen gewone zonnebrandcrème dan willen
wij vragen of je zonnebrandcrème mee wilt geven zodat de kans op verbranden
klein blijft.
Groep 1/2:
●
●
●
●

●
●

Wat een prachtige paastakken had Koen meegebracht! De kinderen hebben ze in de
themahoek versierd. Dankjewel opa van Koen!
Gisteren kregen we een brief van de paashaas. We mochten samen met de peuters
eieren zoeken in die prachtige tuin naast de school. De kinderen hebben genoten!
Na de meivakantie gaan we samen met Kibeo werken over “De familie”. We starten
met “moeder worden” en “geboren worden”, want dan is het bijna moederdag.
Op maandag 13 mei gaan we met alle kinderen van groep 1 en 2 ‘s middags met de
bus naar het filmtheater in Zierikzee. Daar gaan we in het kader van het
programma kunst- en cultuureducatie kijken naar de voorstelling ‘Kabouter Thijm’.
De bus vertrekt om 12.35 uur vanaf school en we zijn pas om 1
 5.20 uur terug. Alle
kinderen mogen die dag tussen de middag op school blijven eten, omdat de
middagpauze dan erg kort is. Het wordt vast een hele fijne middag!
Vandaag zijn we naar de kerk geweest, omdat het Witte Donderdag is. Daarna
hebben we samen op school geluncht. Een mooie voorbereiding op Pasen.
Wij wensen iedereen fijne Paasdagen en een zonnige vakantie.
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Groep 3/4:
● Doordat Sam mooie paastakken had gekregen uit zijn opa’s tuin hadden we
afgelopen week een vrolijk versierde paastak in de klas.
● Nu het vakantie is kunnen de kinderen lekker genieten van het mooie weer en hun
vrije dagen. Omdat we niet willen dat het leesniveau van de kinderen achteruit
gaat adviseren we om ook in de vakantie veel te blijven lezen.
● Fijne vakantie voor iedereen.
Groep 5/6:
● De afgelopen weken hebben we mooie lente tekeningen en paasknutsels gemaakt.
● We zijn inmiddels in thema 7 aan het werk bij taal, spelling en woordenschat en
daar gaan we na de vakantie mee verder. Bij rekenen werken we nu in blok 3.
● Op donderdag 9 mei werkt juf Nienke voor juf Marleen.
● We wensen iedereen een fijne vakantie.
Groep 7/8:
● De kinderen van groep 8 hebben de eindcito gemaakt. De opgaven zijn ingestuurd
en nu is het wachten op de uitslag, na de vakantie krijgen wij ze terug. De opgaven
waren soms best pittig, door problemen bij Cito konden de opgaven niet digitaal
gemaakt worden en daardoor waren ze niet adaptief, alle kinderen kregen dezelfde
opgaven.
● Na de vakantie werken we nog een week volgens het normale programma en daarna
begint de entreetoets, deze duurt tot de hemelvaart. De kinderen van groep 7
maken twee cito toetsen per dag, gemiddeld 1,5 uur per kind. Daarom hebben ze
een aangepast lesprogramma in de ochtend met de ene dag taallessen en spelling
en de andere dag rekenen.
● We zijn bezig in blok 7 voor taal, rekenen en spelling.
● Vrijdag na de vakantie heeft groep 7 het laatste huiswerk van de rekenweetjes,
kijkt u nog eens mee naar de uitleg? De week erna hebben ze de
rekenweetjestoets, als ze het huiswerk goed hebben bijgehouden, hoeven ze daar
weinig aan te leren.
● Groep 8 heeft ook bijzonder huiswerk, ze moeten (stukken van) een film kijken die
hot was in onze jeugd...
● 16 mei staat ook de schoolsport olympiade gepland, helaas hebben we nog geen
informatie van de gemeente gekregen. Wel zijn er altijd vrijwilligers nodig, mocht
u willen helpen, kunt u de datum dan reserveren en na de vakantie laten weten of
u erbij bent? Alvast bedankt!
● Fijne vakantie toegewenst allemaal.
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