KLETSKEIEN
VRIJDAG 24 MEI 2019
AGENDA


27 mei: schoolreizen groep 3 t/m 6



10 juni: 2e pinksterdag – geen school



30 mei: Hemelvaart – kinderen vrij



24 juni: rapport mee naar huis



31 mei: vrije dag – kinderen vrij





5 t/m 7 juni: kamp groep 7

27 juni: wenuurtje nieuwe groep en
leerkracht



27 juni: eerste contactavond

NIEUWE LEERLINGEN
Evan is afgelopen week gestart in groep 1/2a. We wensen je een leuke schooltijd Evan!
MEDEDELINGEN
GEWONNEN BLIJWIN SCHOOLFEEST

Vrijdag 17 mei gingen alle voetjes van de vloer op Kiezel en Kei. Alle groepen hebben
genoten van de gewonnen kinderdisco van Blijwin. Het schoolfeest was een groot succes!
Het thema was ‘Doe eens raar met je haar!’. De kinderen hebben hier ernorm hun best voor
gedaan, de mooiste, gekste en meeste bijzondere kapsels kwamen voorbij.

VAKANTIEROOSTER SCHOOLJAAR 2019/2020

Vakantie

Data

Herfstvakantie

ma 21-10-19 t/m vr 25-10-19

Kerstvakantie

ma 23-12-19 t/m vr 03-01-20

Voorjaarsvakantie

ma 24-02-20 t/m vr 28-2-20

Goede vrijdag

vr 10-04-20

Pasen

ma 13-04-20

Meivakantie, incl. Koningsdag en
Bevrijdingsdag

ma 27-04-20 t/m vr 08-05-20

Hemelvaart

do 21-05-20 t/m vr 22-05-20

Pinkstervakantie

ma 01-06-20

Zomervakantie

ma 20-07-20 t/m 28-08-20

BEZOEK LIESBETH AUGUSTIJN
Donderdag 23 maart heeft Liesbeth Augustijn (bestuurder Stichting Onderwijs Primair) een bezoek
gebracht aan Kiezel en Kei. Na een gesprek met het team is zij te gast geweest in verschillende
groepen. Op deze manier leert zij Kiezel en Kei beter kennen en krijgt zij een beeld van de sfeer en
het onderwijs in onze school.

NIEUWS UIT GROEP 5A
Om u een idee te geven van waar de kinderen de afgelopen weken mee bezig zijn geweest:
Rekenen








Delen met rest , bv 49:6=
Optellen en aftrekken van sommen als 643-288=
Getallen tot 10.000 uitspreken en opschrijven
Introductie van de millimeter
Schattend optellen en aftrekken met kommagetallen
De tafels t/m 10
Verhaaltjessommen

Taal




Hoofdlettergebruik
Introductie van “bijwoorden”
Woordenschat m.b.t. media en communicatie

Spelling




Woorden met twee medeklinkers in het midden, zoals prinses en kasteel
Woorden eindigend op een –d of –t
Klinkerverenkeling (straat, straten)

Begrijpend lezen
We hebben de verschillende leesstrategieën toegepast op teksten over het songfestival, de formule 1
die naar Zandvoort komt, een elektrische auto die van Nederland naar Australië is gereden.
Sociaal-emotioneel
We hebben proeflessen gedaan van twee methodes voor sociaal-emotionele ontwikkeling, namelijk
“De vreedzame school” en “Kwink”. Daarnaast hebben we lessen gedaan uit “De week tegen het
pesten”.
Coöperatieve werkvormen
We hebben geoefend met verschillende werkvormen die de samenwerking
en betrokkenheid van leerlingen proberen te vergroten bij het maken van
hun schoolwerk, bijvoorbeeld ‘het tafelrondje per tweetal, ‘mix en ruil’ en
‘tweetal check’.
Schoolreis
Op maandag 27 mei gaan we lekker genieten van onze schoolreis naar de Efteling.

INFORMATIE SCHOOLREIS GROEPEN 3 T/M 6 (HERHALING)

Beste ouders,
Op maandag 27 mei is het zover, dan gaan we op schoolreis!
De kinderen van groep 3 en 4 gaan dit jaar naar Plaswijckpark in Rotterdam.
De kinderen van groep 5 en 6 gaan naar de Efteling.

De kinderen van groep 3 en 4 worden kwart voor negen in de klas verwacht, de bus vertrekt om 9.00
uur, rond 17.00 uur worden ze weer bij school verwacht.
De groepen 5 en 6 worden om kwart over 8 in de klas verwacht, de bus vertrekt om half 9.
Deze groepen worden rond 19.00 uur bij school verwacht
Mochten we later arriveren dan wordt u op de hoogte gehouden via de groepsapp.
Wat nemen we mee?









Een lunchpakket en een flesje drinken die je weer na kan vullen.
Geld, niet meer dan 5 euro!!!!!
Snoep, geen enorme hoeveelheden, de hele dag misselijk zijn is niet fijn.
Een washandje in een boterhamzakje of een paar “snoetenpoetsers”.
We trekken kleding aan die makkelijk zit en vies mag worden.
Zonnebrand!
We dragen geen slippers!
Eftelinggangers nemen voldoende brood mee omdat ze pas rond 18.00 uur vertrekken.

We hebben er zin in, jullie ook?

Groetjes, Juf Niké, juf Jeanine , juf Ilse, meester Gerard, meester Wim, juf Pieta, juf Wendy, juf
Lisette.
En van de ouderraad, Melanie en Mirel.

