
  

 

 

 
Cito-toetsen 
In de komende weken maken de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 Cito-toetsen van technisch lezen, 
rekenen, begrijpend lezen en spelling.  
 
Schoolzwemmen weer van start 
Vanaf maandag 7 juni gaan de groepen 4 en 5 weer schoolzwemmen. Groep 4A zwemt op 
vrijdagmorgen, groep 4B op dinsdagmorgen. Groep 5A en 5B zwemmen op donderdagmiddag. 
 
Nieuws uit de groepen 

1  
Wat heerlijk dat het weer mooi weer is! We zijn veel sneller klaar met aan- en 
uitkleden bij gym en kunnen al vaak zonder jas naar huis. Denken jullie aan het 
insmeren in de ochtend? Ondertussen hebben we genoeg flessen. Bedankt voor 
het meesparen! Ook al werken we nog aan het waterthema, we beginnen 
volgende week ook aan een verrassing voor 20 juni. We verklappen natuurlijk 

weer niets       Onze groepen zijn nu op volle sterkte. Ook de laatste kinderen zijn 
nu aan het wennen. We wensen ze een fijne tijd op onze school! 
 

2  

Wat fijn dat we aan het thema water werken met dit mooie weer! De watertafels zijn  
goed gevuld en dan is het gelukkig niet zo erg als er wat water op je komt…  
We merken tijdens het buiten spelen dat de zonkracht sterk is. Hier hebben wij u de- 
ze week ook een mail over gestuurd. Fijn dat de meeste ouders gehoor hebben gege- 
ven aan onze oproep om de kinderen ingesmeerd met zonnebrandcrème naar school  
te laten komen: bedankt!  
Wij hebben deze week de letter z van zee centraal staan (spreek uit als zzzzzz, het  
zoemen van de bij).  
 

3  
Van 11 t/m 13 juni organiseert de IVN slootjesdagen. Dit vinden wij zo'n leuk initiatief  
dat we onze eigen slootjesmiddag gaan organiseren. Op donderdag 10 juni gaan we ‘s  
middags met onze schepnetjes naar de sloot bij de natuur speeltuin. We hopen daar  
allemaal beestjes te vangen die we van dichtbij kunnen bestuderen. Het is daarom  
handig om op deze dag laarzen mee te geven.  
 
Meester Julian loopt tot het einde van dit schooljaar op vrijdag stage in groep 3A. Hij  
doet de opleiding tot onderwijsassistent. We vinden het fijn dat hij ons een ochtend  
per week komt helpen in de klas!   
 
Denkt u op maandag weer aan de gymspullen. 
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4  
Het schooljaar vliegt voorbij! Komende week starten we met de Cito-toetsen en rekenen staat als eerst op het 
programma. We hebben de afgelopen weken hard geoefend met elkaar. Doe je best, maar maak je niet te 
druk.  
 
Groep 4b heeft een gevoelsboek gemaakt bij DVS. Het thema is ‘We hebben hart voor elkaar’ en in dit thema 
leren we onze gevoelens te omschrijven en beschrijven.  
 
Spelling: we starten met thema 8, het laatste thema. We gaan verder oefenen met de jager woorden. 
Taal: we starten met thema 8, het laatste thema. We leren weer 12 nieuwe themawoorden, we leren hoe we 
zinnen maken met woordsoorten en we leren hoe we woorden in alfabetische volgorde zetten.  
 
Vanaf volgende week 8 juni gaan we weer schoolzwemmen! De tijden blijven ongewijzigd.  
 Vergeet natuurlijk je zwemspullen niet op deze dag!                                                                                                                                                                                                                                                                

5  

Wat een heerlijk weertje ineens! Het duurt nog wel even voordat het zomervakantie is, al lijkt het soms door 
het prachtige weer, ineens heel dichtbij! Het is nog niet zover, want... 
Volgende week starten we met afname van Cito. We beginnen met rekenen.   
Ook het gewone werk gaat door. Zorg dat je goed uitgerust bent en maak je niet al te druk. Goed je best 
doen, meer kun je niet doen! 
 
Met DVS zijn we bezig geweest over hoe vreedzaam onze groep is. Op een werkblad konden 
we aangeven wat goed gaat en ook wat nog beter kan. Uiteindelijk hebben we een actieplan 
 gemaakt. Dit actieplan hebben we geschreven, zodat we onze groep kunnen helpen dingen  
te verbeteren. We hebben geleerd dat iedereen hier een steentje aan bijdraagt. 
 
Vanaf volgende week 8 juni gaan we weer schoolzwemmen!  
Vergeet natuurlijk niet je zwemspullen op deze dag! 
Let op: groep 5A vertrekt om uiterlijk 13.15 met de bus naar het zwembad. Om 13.10 verzamelen we op het 
plein. Groep 5B is om ongeveer 15.45 weer terug op school.                                                                                                                                         

6 
Vorige week vrijdag was het tijd voor de muntjesregen. De kinderen hadden al flink wat munten 
 verdiend en ingewisseld. En afgelopen week hebben ze weer flink wat munten verdiend en er  
zal dus binnenkort weer een regen komen, maar wanneer…? 
Volgende week beginnen ook voor ons de Cito-toetsen, maar we hebben flink geoefend en we 
hebben er alle vertrouwen in. En meer dan hun best kunnen de kinderen niet doen! 

7  
Wauw! Wat hebben we de afgelopen week lekker weer gehad. Tijdens de pauzes heb- 
ben we volop genoten van het zonnetje (of juist de schaduw!). In plaats van tikkertje  
spelen werd er gekozen voor “lekker zonnen”.  
Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van het lekkere weer!  
 
Volgende week zullen de Cito’s starten. We beginnen volgende week dinsdag met het  
maken van de rekentoets. Deze Cito wordt, zoals gewoonlijk, verspreid over vier dagen  
waarvan een dag ‘inhaal- of afmaakdag’ wordt! Wij weten dat alle kinderen het kunnen!  
Rust in het weekend lekker uit en geloof in jezelf!  
 



8  
Wat een gek idee.....De laatste loodjes van het schooljaar en dan is het echt klaar op de basisschool. 
Wat wordt er nog steeds hard gewerkt, mooie resultaten op toetsen en wat een rust in de klas. 
Daardoor ontstaat er heel veel tijd om te oefenen voor de film. Op 14, 15 en 16 juni wordt deze  
onder schooltijd in beide groepen gemaakt. 
 
In groep 8A zijn we bezig met een project van Natuniek. Bouw een huis waarin veel aandacht  
is voor groene energie, maak een leefomgeving van de otter of creëer een nieuwe dinosaurus… 
Wat zijn de kinderen die enthousiast mee aan de slag gegaan. Als de projecten klaar zijn, ziet u de  
resultaten in een volgende weekbrief… 
 
Bovendien wil ik nog een groot compliment geven aan groep 8A: wat kunnen zij een  
geblesseerde juf, enorm goed helpen. Trots op ‘mijn groepie’... 
 
 
 

 

 


