
 

 

 

 
 
 
 

 

 
Studiedag 15 april 
Het team heeft vandaag een studiedag. 
We starten met een presentatie van de werkgroep rekenen. Zoals u weet gebruiken we vanaf dit schooljaar 
de methode:  “ De wereld in getallen 5”. De rekenwerkgroep draagt zorg voor een goede implementatie van 
de methode.  
Vervolgens is er overlegtijd voor de verschillende expertgroepen. 
De werkgroep Taal is bezig met de keuze van een nieuwe taalmethode. De bedoeling is dat deze in het 
nieuwe schooljaar wordt geïmplementeerd. Zij informeren het team over de actuele stand van zaken. 
In de middag gaan we verder met het thema “ Onderwijs op maat”.    
 

Koningsspelen 22 april 2022 
(Herhaling van vorige week) 
 
Op 22 april gaan alle kinderen en leerkrachten de Koningsspelen vieren.  
 
Programma groep 1 t/m 4: 
De leerkrachten staan vanaf 8:20 uur op het plein om de kinderen op te vangen. Om 8:30 uur is er buiten 
een muzikale opening op het voorplein. Ouders zijn welkom om hiernaar te komen kijken maar graag achter 
de hekken/struiken blijven, zodat er genoeg plaats is voor de kinderen om te dansen en te kijken.  
De groepen 1 t/m 4 starten meteen na deze opening met het programma.  
Er worden buiten en in de gymzaal/het speellokaal en in de klas leuke activiteiten aangeboden. Ook zullen 
er deze ochtend twee springkussens zijn. De kinderen mogen voor aanvang schooltijd nog niet op het 
luchtkussen springen.  
De kinderen nemen deze dag een lege drinkbeker (met hun naam erop) en fruit mee naar school. Ook wordt 
er voor een tussendoortje (peperkoek) gezorgd. We sluiten de ochtend af met een waterijsje en de school is 
zoals altijd om 12:30 uur uit. En dan begint de meivakantie.  
Tot slot: Graag eventuele allergieën doorgeven aan de juf in verband met de tussendoortjes. 

 
Programma groep 5 t/m 8: 
Groep 5 t/m 8 gaan meteen om 8:20/8:30 uur naar het HAC terrein in Stiphout om daar de ochtend te 
vullen met leuke en sportieve spelletjes. Groep 5 gaat met auto's, de overige groepen gaan onder 
begeleiding per fiets. 
De kinderen nemen een flesje of beker water mee. Voor een tussendoortje wordt gezorgd, maar een stukje 
fruit kan altijd door de kinderen worden meegenomen. Het is handig om dit in een stevige tas mee te geven 
die op de fiets kan. We sluiten om 12:00 uur op het HAC terrein af en fietsen gezamenlijk terug naar 
school en de groepen 5 gaan weer per auto. Om 12:20-12:30 uur sluiten we de dag af in de klas en dan 
begint de meivakantie. 
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Groep 1 t/m 8: 
Het is fijn als de kinderen deze dag makkelijke en sportieve kleding dragen met sportschoenen. Bij goed 
weer eventueel korte broek en T-shirt. Denk ook aan het insmeren van de huid bij zonnig weer. 
Bij slecht weer gaan de spelen helaas buiten niet door en zal er voor de groepen een normaal 
dagprogramma in de klas plaatsvinden.  
 
VOOR DE GROEPEN 5 ZOEKEN WE NOG OUDERS/VERZORGERS DIE DE KINDEREN NAAR HET MOLENVEN 
IN STIPHOUT KUNNEN BRENGEN EN OPHALEN. 
TEVENS  OUDERS/VERZORGERS DIE WILLEN BEGELEIDEN BIJ DE VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN.  

Sportieve groet van de commissie Koningsspelen 

Workshop Robotica verzorgd door het Knippenbergcollege 
Maandag 11 april kregen de groepen 6 workshops “Robotica” welke door 
studenten van het Knippenbergcollege werden verzorgd. Van het ontwerpen van 
een robotarm tot aan het programmeren van een Legorobot; er werd van alles 
uit de kast gehaald om de kinderen te enthousiasmeren voor technologie en 
Robotica in het bijzonder. 

 
 
 
Verslag excursie naar Corpus in Oestgeest groepen 7 en 8 donderdag 7 april j.l. 
Met de bus 
Een reisje begint natuurlijk door er heen te gaan. Wij gingen met de bus. Ik zat naar Mila. We hebben 
gezongen, gelachen, gegeten en spelletjes gespeeld. 
De buschauffeur heette Harry. We zaten met 8c en 8b in de bus.  
Toen gingen we Corpus binnen.  
Binnenkomst en speurtocht 
Toen we binnen kwamen was er even chaos, maar toen gingen we de speurtocht doen. We gingen eerst naar 
de 5e verdieping, toen naar de 6e en toen steeds naar beneden over alle verdiepingen. De speurtocht was 
heel leuk en leerzaam. Wist u dat een mens (volwassene) 5 liter 
bloed heeft, en dat rode paprika het gezondst is en dat tofu een 
goede vleesvervanger is?? 
Er waren ook leuke testjes om te doen over b.v. zicht en gehoor.   
Toen gingen we naar Corpus Lichaam. 
Het lijf 
We hebben hier door het hele lichaam gelopen. Beginnend bij de 
benen. We hebben ook over de tong gelopen en door de darmen. 
Ook waren er films met een 3D bril en hoe een splinter het lijf in 
komt.  
En er waren bewegende stoelen,  dit was heel leuk! 
Ow, en we hadden koptelefoons die je alles vertelden..... 
 
 
 
De bus terug 
Op de terugweg was het rustig, iedereen was moe. We hebben geluncht en veel spellen gedaan. In totaal 
zaten we 5 uur in de bus.  
Dat was de reis want toen waren we alweer terug.  
Mening 
Ik vond het heel leuk,  vooral dat je zelf ook veel kon doen.  
Groetjes , Laura  groep 8B 



 

 

 
Landelijke dag tegen pesten 19 april 
Aanstaande dinsdag 19 april is de landelijke dag tegen pesten.  
Op De Vendelier zullen we daarom komende week extra aandacht aan pesten  besteden. 
Doet u dat thuis vooral ook. 
We bespreken opnieuw de verschillende rollen bij pestgedrag en proberen kinderen inzicht 
te geven in hun eigen acties en de gevolgen daarvan voor hun omgeving,  maar zeker ook 
voor henzelf. Wat is een grapje,  plagen en wat is echt  pesten? 
Hoe kun je van een omstander een helper worden? Wat is daarvoor nodig en wat kan 
zo'n verandering met zowel een groep als individuele kinderen doen? Met behulp van 
diverse activiteiten, werkvormen en gesprekken, streven we naar bewustwording en een 
goede sfeer in de groep.  
Vanwege sociale media houdt een groep (in de bovenbouw) tegenwoordig vaak niet op wanneer de  
school uit is. Wat speelt zich af op Snapchat, WhatsApp of Instagram? Hebben leerkrachten, ouders 
en verzorgers hier voldoende zicht op en maken we onze kinderen hierin eigenlijk  voldoende 
mediawijs? 

 
Heeft u vragen of vermoedens van pestgedrag? Meld het en maak het bespreekbaar. Laten we de 
wereld om ons heen samen een beetje mooier maken. 
Hieronder een tweetal citaten van de website stoppestennu.nl 
 
"Hoewel we niet allemaal verantwoordelijk zijn voor het feit dat er wordt gepest, zijn we er wel 
allemaal verantwoordelijk voor dat het stopt."  ~ prof. dr. D.R. (René) 
Veenstra, Rijksuniversiteit Groningen ~ 
 
“ Een goede sfeer in de groep is het beste tegengif. De pester en meelopers stoppen pas echt als zij 
geen aandacht meer krijgen van de groep”. “ We brengen het juiste tegengif in en pakken pesten 
aan met de hele groep”. 

 

 

Paasmarkt 
De paasmarkt op locatie Schutsboom was 
donderdagmiddag een groot succes. Er waren 
veel ouders, grootouders, oppassers gekomen 
om de gemaakte werkjes van de kinderen te 
kopen. We hebben dus, samen met Spring 
Kinderopvang, voor het goede doel (“Het 
vergeten Kind”) veel geld weten op te halen. Er 
werden grote en kleine werkjes gekocht en 
verkocht en vaak werd er wat extra’s gegeven. 
Dank daarvoor. 
De opbrengst was: €754.45. Een schenker die 
anoniem wil blijven heeft het bedrag afgerond 
naar € 800,-. Ook daarvoor natuurlijk dank! 
Ook is iedereen benieuwd naar het aantal 
eitjes dat geraden moest worden. Er is geteld 
door kinderen en onder toezicht van de 
Ouderraad is bekend geworden dat het er 656 
waren! En de winnaar was…. Laura uit groep 
8b. Met haar schatting van 650 zat zij er het 
dichtst bij. Proficiat! Dat wordt het hele 
weekend (chocolade)eitjes eten  



 

 

 

 

                        Wij wensen alle ouders en kinderen namens het hele team  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


