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Nieuw zand in de zandbak
In de meivakantie is het zand van de zandbak op het kleuterplein weer
ververst met een grote lading schoon zand. Er werd deze week weer naar
hartenlust in gespeeld!

Schoolfotograaf
Donderdag 3 en vrijdag 4 juni worden de schoolfoto’s weer gemaakt! Ook dit jaar hebben wij
gekozen voor www.sgoolfotografie.nl. De fotografen die bij ons komen zijn Sabine de Vries en Else
Loof. Dit jaar kunnen er gelukkig ook weer foto’s gemaakt worden van broers en zussen die allebei op
school zitten. U hoeft hiervoor geen aanmelding te doen, dit organiseren wij zelf. Helaas is het gezien
de huidige Corona-maatregelen nog niet mogelijk met broers en zussen die nog niet op school zitten
op de foto te gaan.
Verdere informatie volgt nog.
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.-VanAarle-B.V..htm
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Er is deze week
geen levering
van het schoolfruit

Nieuws uit de groepen

1
Na een lekkere (koele) vakantie zagen we de kinderen weer uitgerust op school komen.
Vol verhalen natuurlijk! Ze hebben verteld en we hebben gelijk weer goed geoefend in
luisteren naar elkaar. De afgelopen paar dagen hebben we veel werkjes aan tafel bij de
juf gedaan. Volgende week gaan we het nieuwe thema langzamerhand opstarten. Het
thema is: Water. De bijbehorende letter wordt dan ook de w (zeg: wwwu) We kunnen
voor onze lessen en activiteiten lege flessen (graag die van appelsap/perensap met een
grotere opening) en plastic buizen (dik en dun) gebruiken.
De groepen 1 groeien nog steeds met nieuwe leerlingen ... we wensen ze allemaal een
heel fijne tijd op onze school toe.

2
Wat fijn om iedereen weer uitgerust op school te mogen ontvangen!
De kikkervisjes in groep 2a waren uitgegroeid tot echte kikkertjes met
achterpootjes, voorpootjes en al bijna zonder staartje! Zoals op de
foto te zien is, klommen ze soms zelfs tegen de rand van de glazen bak
aan… We hebben ze na uitvoerig onderzoek weer teruggezet waar ze
horen: de sloot.
Volgende week starten we met een nieuw thema: water. We zijn
benieuwd wat de kinderen allemaal al over water weten en wat ze nog
willen gaan leren!
De letter die centraal zal staan is de letter o (als in de o van octopus).

3
We hebben afgelopen week woorden gelezen met een open lettergreep (zoals bomen). Hier oefenen we
komende week mee door en we leren gelijk dit soort woorden met meerdere medeklinkers lezen (zoals
knopen).
In de rekenlessen gaan we aan de slag in het tweede snelle sommenboek met dubbel- en bijna
dubbelsommen. In de methode komt het geldrekenen weer aan bod en we gaan van alles wegen.
Juf Serena is blij dat er al zoveel briefjes over het filmen voor haar opleiding terug zijn. Mocht u dit briefje
thuis nog hebben liggen, zou u het dan aan uw kind willen meegeven?

4
We zijn weer goed gestart na de meivakantie!
Komende weken gaan we nog flink door met het oefenen en halen van de tafels.

5
We waren eigenlijk net weer gewend aan school en nu hebben we alweer een paar dagen vrij!
Met taal, rekenen en spelling hebben we de draad weer opgepakt.
Wat fijn dat de kinderen zo goed oefenen met de tafels. Er zijn heel veel kinderen die een afspraak maken
voor hun tafeldiploma B. Als je nog niet aan de beurt bent geweest, geef je op!
Willen de kinderen van groep 5B oude kranten meenemen naar school?

We wensen jullie een fijn lang weekend toe met heel veel zon!

6
Dat was weer wennen, op tijd uit bed om naar school te gaan. Maar wat waren deze
dagen weer gezellig met elkaar.
Na het hemelvaartweekend staan de eerste afspraken voor het halen van een
tafeldiploma. Willen jullie de kinderen helpen met het oefenen?
Volgende week gaan we echt de moestuintjes planten.

7
Na twee weken lekker luieren moesten we weer hard aan de slag! Voor drie dagen...
Zo! Dat is even een luxe!
Veel kinderen moesten wel wennen aan het idee, dat ze na drie dagen school, alweer vier dagen weekend
hebben. Al vinden ze het niet allemaal zo erg hoor...
In deze week zijn we bezig geweest met het herhalen van taal, het oefenen van
rekenen met kommagetallen, maar ook met het schrijven van woorden met een
trema! Woorden, zoals feeën, ruïne en oliën, waren deze week het middelpunt
van de spellingslessen.
Denken jullie nog aan het maken van een afspraak voor het tafeldiploma als
deze nog niet behaald is? Een afspraak maken kan bij de juffen; neem wel je
agenda mee!

8
Beide groepen 8 zijn deze week gestart met de film voor de afscheidsavond.
De kinderen zijn druk bezig met een keuze te maken voor welke rol het beste bij hen past.
Vanaf volgende week gaat er geoefend worden.

We hebben er dan ook erg veel zin in.

