
De kinderen van groep 8 hebben
even moeten wachten, maar vorige
week ontvingen zij dan eindelijk de
lang verwachte uitslag van de Route
8 Eindtoets. Alle kinderen hebben
hard gewerkt en een mooie score
behaald! 

Verrekijker
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2021

Op vrijdagmiddag 28 juni kregen we
bezoek van niemand minder dan Eric
van den Munckhof van Munckhof
Racing. Eric is coureur en kwam de
kinderen alles vertellen over racen, het
beroep van coureur en de techniek
van race-auto's. Ook kregen de
kinderen de gelegenheid om vragen te
stellen. Daarnaast werd de auto even
gestart, een erg indrukwekkend
geluid! Verderop in deze nieuwsbrief
vindt u nog enkele foto's van deze
middag. Het bezoek van Eric was een
mooie afsluiting van het thema
verkeer en vervoer. 

Bedankt Remco van Roij voor het
regelen van deze middag en Claudia
Hansen voor het maken van foto's (zie
Ouderportaal en de laatste pagina van
deze nieuwsbrief)
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Bezoek Eric van den 
Munckhof 

Eindtoets groep 8

Sportdag 
De werkgroep sportdag is druk
bezig met alle voorbereidingen voor
de sportdag op donderdag 10 juni.
Op Ouderportaal heeft u kunnen
lezen dat de kinderen workshops
voetbal, tennis, bumball, Expeditie
Robinson en bootcamp zullen
volgen. We kijken uit naar een
sportieve dag! 

Vervanging juf Sharay 
Omdat juf Sharay vanwege
zwangerschapsklachten helaas niet
fit genoeg is om voor de klas te
staan, zullen juf Ankie en juf Nicole
afwisselend de maandagen tot aan
de zomervakantie werken. De
zorgtaken van juf Sharay zullen
gewoon blijven doorlopen. Wij
wensen Sharay beterschap en een 
 prettig verloop van de rest van
haar zwangerschap. 



Afgelopen maandag kwam Thijs
Wetemans van Reinigingsdienst
Maasland op bezoek op school.
Thijs vertelde over het scheiden
van afval en introduceerde de
nieuwe afvalbakken. Voor elke
klas is er een restafval- en
papierbak, en door de school zijn
daarnaast ook PMD-bakken
geplaatst. 

Een mooie aftrap voor het nieuwe
thema 'milieu en kringloop' in
groep 3 t/m 8. 
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MijnRapportfolio
De komende weken gaan de
kinderen weer aan de slag met de
citotoetsen voor het eind van het
schooljaar. 
Deze resultaten zijn vanaf 28 juni
zichtbaar op MijnRapportfolio.
Daarnaast zullen we de komende
weken ook de kindverslagen gaan
schrijven. Deze worden vanaf 30 juni
geupload op MijnRapportfolio. 

Wij gaan voor duurzaam!

Sneak preview

Huh?! Wat doet Ell nou op deze
tourposter? 
We kunnen jullie alvast verklappen dat
we een aantal leuke activiteiten voor
jullie in petto hebben in de laatste
schoolweek. Welke dat zijn blijft nog
éven een verrassing!



Groepen 1-2
Deze week zijn we gestart met ons nieuwe thema. Joep en Bennie
vonden een kist met allemaal verkleedkleren en attributen en hebben een
show gegeven! Na de show van Joep en Bennie wilden alle kinderen ook
graag een optreden geven. 

Nieuwsbrief 06



Groepen 1-2
Gerben en Lizz toonden hun kunsten op de xylofoon. De komende tijd
gaan we acts uit het circus oefenen!
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We beleefden deze week ook veel pret aan het zomerse weer! In de zandbak
werd er een zwembad gemaakt. Zo konden onze voetjes even lekker afkoelen!



Groepen 3-4
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De kinderen in groep 3/4 hebben de afgelopen weken volop onderzoekjes
gedaan, waardoor we heel veel te weten zijn gekomen over 'De fiets'! 
Ook de fiets-ontdekhoek was een groot succes dit thema. Er werd volop
geëxperimenteerd en gesleuteld  

De antwoorden op hun onderzoekjes
hebben ze aan het eind van het thema
aan hun klasgenootjes gepresenteerd.



Groepen 3-4
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Saar heeft aan allebei de
groepen verteld over het beroep
van papa bij de ANWB-
wegenwacht. We mochten een
kijkje nemen in de ANWB auto.
Saar en papa Teun lieten als
allerlei kneepjes van het vak bij
de ANWB-wegenwacht zien. 

Deze week zijn we gestart
met het nieuwe thema:
Kringlopen. Een medewerker
van Maasland kwam vertellen
over het scheiden van afval
en maakte ons er bewust van
dat we zuinig moeten zijn op
onze mooie aarde.



Groep 5-6  
Het onderzoek van het thema ‘Te land, ter zee en in de lucht’
werd afgerond..
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Er werd onderzocht uit  welke onderdelen
een pennyboard bestaat en hoe je zo’n
pennyboard in elkaar zet. Hier maakten
Lynn en Saar een stappenplan bij.

 
 

Er werd een fietsband geplakt. 
Hier maakten Marit en Silke een instructiefilmpje van.

Hoeveel meter leg je af bij één
omwenteling van verschillende wielen
van een fiets? Dat onderzochten onder
andere Imke & Imke.



Groep 5-6  
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Sanne, Sharon en Renske
ontworpen en gezelschapsspel,
waarin verschillende
verkeersregels waren verwerkt.

 
 

Ook werd er een zeilboot gemaakt die echt kan zeilen.

Op de laatste dag van het thema hield
Lynn haar spreekbeurt, waarbij ze
verschillende fietsen en andere
materialen uit een fietsspeciaalzaak liet
zien.



Groep 7-8  
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Janne en Marjolein zochten uit welke type
wegen er allemaal zijn in Nederland en
maakten bij hun presentatie enkele
maquettes. 

Fay, Evi en Rosalyn zochten uit hoe een
dynamo precies werkt en hoe deze een

fietslamp laat branden.

Lena en Lynn hielden een
telefonisch interview met
fietsenmuseum Velorama en namen
vervolgens een filmpje op om de
verschillende tussen de Hoge Bi en
de huidige fiets uit te leggen.

Ook in groep 8 werd er hard gewerkt aan
het afronden van het thema. 

Dylano, Ilana, Stacey en Emmely
maakten een ontwerp voor een
semi-elektrische fiets en maakten
hier een vlog van.



Groep 7-8  
Bewegend buiten leren met allerlei oefeningen voor het vak spelling. Het weer
zat in ieder geval mee!
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Na het fietsexamen trakteerde de juf op een lekker ijsje. Nu nog even wachten
tot maandag op de uitslag. 



Bezoek Eric van den
Munckhof
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Groep 3-4A

Groep 3-4B
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Groep 5-6

Groep 7-8
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