
  

 

 

 
Schoolreis en kamp groep 8 gaan niet door, eindejaarsfeest wel 
De geplande schoolreis voor de groepen 1 t/m 7 gaat, evenals het kamp voor groep 8 niet door 
(ouders en leerlingen van de groepen 8 zijn hierover eerder geïnformeerd). 
Naast het feit dat onze leerlingen veel (fysieke) onderwijsuren hebben gemist, is het ook moeilijk te 
voorspellen welke maatregelen er op het moment van de geplande datum voor de schoolreis gelden. 
Als pretparken al open zouden zijn, zullen zoals het er nu naar uitziet, ook (veel) leerlingen de 
schoolreis moeten missen, wanneer zij (lichte) gezondheidsklachten zouden hebben en/of in 
quarantaine zouden verblijven, etc. 
 
Voor de beide groepen 8 wordt gewerkt aan een spetterend alternatief op 8, 9 en 10 juli.  
Voor de groepen 1 t/m 7 zal het geplande eindejaarsfeest op 15 juli hoe dan ook doorgaan, zodat we 
het schooljaar feestelijk kunnen afsluiten met elkaar. Dit feest kan georganiseerd worden, omdat de 
uitvoering hiervan minder afhankelijk is van landelijke maatregelen en op school plaatsvindt.  
 
Gedeeltelijke teruggave ouderbijdrage 2019-2020 en 2020-2021 
Vanaf het schooljaar 2019-2020 zijn activiteiten die worden georganiseerd met behulp van de 
ouderraad niet doorgegaan, of zijn deze op een andere manier georganiseerd i.v.m. alle afspraken en 
richtlijnen rondom de coronamaatregelen. Dit heeft ook gevolgen voor de betaalde vrijwillige 
ouderbijdrage. 
In de week van 19 april ontvangt u een bericht met meer informatie over een gedeeltelijke teruggave 
van de betaalde vrijwillige ouderbijdrage van het schooljaar 2019-2020 en het schooljaar 2020-2021. 
 
Koningsspelen met het thema: I K + J I J = W I J 
Op vrijdag 23 april zijn de koningsspelen op school. We starten in de eigen groep met het kijken 
van de landelijke opening tijdens een KLEIN ontbijt. Wij zorgen voor iets te eten en drinken. Wilt  
u uw kind een bord en een beker (graag met naam erop) mee laten nemen?  
Voor een tussendoortje in de pauze wordt gezorgd. 
Voor de leerlingen worden die dag verschillende leuke activiteiten op het plein georganiseerd, 
waarbij ze met de eigen groep bij elkaar blijven.  
Het zou leuk zijn wanneer alle kinderen sportief en met een koningsgezind tintje naar school komen. 
De groepen 1 t/m 4 zijn om 12.15 uur uit. De groepen 5 t/m 8 hebben continurooster en zijn om 
14.15 uur uit. Graag een lunch mee naar school nemen. 
We hopen die dag op mooi weer en maken er gezellige en sportieve koningsspelen van! 
 
Schoolfruit 
In de periode van november t/m april is er wekelijks op woensdag, donderdag en vrijdag voor alle 
kinderen groente of fruit tijdens de pauze. Deze periode wordt met 5 weken verlengd, omdat de 
scholen gesloten zijn geweest.  
Wij zullen u in de weekbrief informeren, maar u kunt het aanbod ook zelf bekijken op:   
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/Deelname-2020-2021/De-wekelijkse-levering/Gebr.-Van-
Aarle-B.V..htm  
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Meivakantie 
Op vrijdag 23 april start voor de groepen 1 t/m 4 om 12.15 uur de meivakantie. De leerlingen in de 
groepen 5 t/m 8 hebben die dag een continurooster. Voor hen begint de vakantie om 14.15 uur. 
We zien iedereen graag weer op school op maandag 10 mei. 
 
Nieuws uit de groepen 

1  
De kinderen hadden aardig wat woordjes met de letter p gevonden. 
 
De verrassingen voor de maand mei zijn bijna af!! 
 
De laatste ochtend voor de meivakantie (dus met koningsspelen) mogen de kinderen  
speelgoed meenemen waar ze samen mee kunnen spelen. Let op: speelgoed met  

kwetsbare/ kleine onderdelen die kwijt kunnen raken liever niet        
 

2  

In de groepen 2 zijn we hard aan het knutselen geweest voor een feestelijke dag 
in mei. De letter die hierbij hoort is de m (spreek uit als mmmmm).  
 
In groep 2a is het kikkerdril uitgekomen en zwemmen een paar kikkervisjes rond. 
Prachtig om elke dag die ontwikkeling te volgen!  
 
Juf Ingrid is volgende week vrijdag voor het laatst in groep 2a. Na de meivakantie 
vallen haar werkdagen in het hemelvaartweekend en de week erna staat juf 
Suzanne de hele week voor de groep. Vanaf de week van 24 mei komt juf Claar 
weer op de donderdag en vrijdag naar groep 2a. We bedanken juf Ingrid voor de fijne tijd dat ze bij ons was!  
 
De laatste ochtend voor de meivakantie (dus met koningsspelen) mogen de kinderen speelgoed meenemen 
waar ze samen mee kunnen spelen. Let op : speelgoed met kwetsbare/ kleine onderdelen die kwijt kunnen 

raken liever niet       
 

3  
Afgelopen week hebben de kinderen gevoelsstokjes gemaakt. Deze stokjes steken ze ‘s ochtends in een van 
de gevoelspotjes. Op de potjes staat een gevoel afgebeeld, zoals; boos, blij of verdrietig. De kinderen zetten 
het stokje in het potje van het gevoel dat ze zelf hebben als ze binnenkomen in de klas. Zo leren we nadenken 
over wat we voelen en rekening houden met elkaars gevoelens.  
 
Komende week starten we kern 10 van Veilig leren lezen. We leren woorden lezen op –eeuw, -ieuw en –uw. 
Tijdens de spellingslessen herhalen we woorden op –eer, -oor, -eur en –aai, -ooi en –oei. 
 
Tijdens de rekenlessen gaan we verder met het uitproberen van nieuwe methodes en weer aan de slag met 
bewegend leren.  
 
Woensdag komt juf Diana nog een keertje gezellig langs in groep 3A en zullen we onze gemiste 
SPANnenkoekendag nog in het klein met haar vieren. 
 
 
 



4  
De laatste week voor de meivakantie alweer. Wat gaat de tijd snel. Deze week eindigt heel leuk, namelijk met 
de koningsspelen. Het zou leuk zijn als iedereen deze morgen in oranjekleding naar school zou komen! 
 
We gaan volgende week starten met het volgende blok. In dit blok komen 
de plus- en de minsommen t/m 100. Ook de tafels komen aan bod. Veel 
kinderen kennen de tafels al. Sommige kinderen moeten nog de tafels op- 
zeggen. We hopen dat de kinderen allemaal goed blijven oefen, want het  
tafeldiploma komt er ook nog aan! De kinderen halen het diploma als zij de 
tafelsommen van tafels van 1 t/m 5 en de tafel van 10 door elkaar opzeggen 
in 3 minuten. We gaan ook gewoon door met het oefenen van verhaalsom- 
men en de klokken.  
 
Met taal oefenen we de onderdelen van de afgelopen weken. We maken zinnen langer met een zinsdeel wat 

gemaakt is met een lidwoord, een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord. Ook oefenen we 

met voorzetsels. 

 

Voor spelling krijgen we weer oefeningen om woordjes met –t of –d, zoals bijvoorbeeld kwaad. We oefenen 
ook om woorden met 2 medeklinkers te leren. Een voorbeeld is hiervan is kasteel.  
 

5  

Ook deze week hebben we weer hard gewerkt!        
Wat fijn dat nu steeds meer kinderen zich aanmelden om tafeldiploma B te halen bij de juf.  
Met begrijpend lezen hebben we tijdens de les van nieuwsbegrip geoefend met rollen. In een groepje van 3 
kinderen had ieder zijn eigen rol zoals; Verslaggever, vragensteller en voorzitter. De verslaggever heeft o.a. als 
taak het woord voeren tijdens de nabespreking. De vragensteller stelt de sleutelvragen tijdens de opdrachten 
en houdt in de gaten wanneer de vragen gesteld moeten worden. De voorzitter zorgt dat iedereen meedoet 
en zijn/haar taken uitvoert. Het ging al heel goed. Het was ook heel leuk om te doen. 
 
Met geschiedenis hebben we thema 3 "Droge voeten en stampvolle steden “afgerond. In dit thema ging het 
o.a. over het ontstaan van Amsterdam. We hebben buiten op het plein en in de klas de mooie huizen aan de 
grachten getekend met stoepkrijt. 
 
 
 
 
 
 
Met muziek dansten we deze week door de supermarkt.  
Onze stoel veranderde in een winkelwagen en op de de beat van de  
muziek pakten wij alle boodschappen uit de schappen en legden het  
in onze "winkelwagen”. Dit was superleuk! 
 
 
 
 
 
 
 



6 
Nieuws uit groep 6b 
Afgelopen week zijn we in groep 6b begonnen met de spreekbeurten 
en wat waren ze al goed! Wanneer de kinderen PowerPoint gebruiken 
via de Moo, kunnen ze hem delen met mij. Als de kinderen thuis een 
PowerPoint maken, willen jullie deze dan naar mij mailen? 
 
De afspraken voor het halen van een tafeldiploma komen langzaam 
weer op gang. Denk er aan dat jullie  na de meivakantie nog maar 6 
weken de tijd hebben om hem te halen?! 
 
Op vrijdag 23 april zijn er weer koningsspelen. Hoe leuk is het om in onze (oranje) sportieve kleding deze dag 
te beleven. Vergeet ook niet een bord en bestek.  
 

7  
Wat hebben we in groep 7 toch gave spreekbeurten! Er zijn al een paar kinderen aan de beurt geweest en er 
staan nog veel interessante spreekbeurten op de planning. De juffen kijken er naar uit!   
 
Het is bijna meivakantie! De dag voor de vakantie, vrijdag 23 april, zijn 
het de koningsspelen! De kinderen uit groep 7 mogen spelletjes van 
thuis meenemen.  
We hopen op een gezellige middag, met leuke gezelschapspellen, 

waarbij we geen vierkante ogen krijgen       .  
 
Op vrijdag 23 april hebben we een continurooster, dus vergeet jullie 
lunch niet mee te nemen!  
 

8  
Komende week hebben de groepen 8 de IEP-toets. 
 
We wensen alle kinderen heel veel succes! Zet ‘m op! 
 
 
 
 

 

 


