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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o Qrabbl 

o Korein 

o Koningsspelen 

o Schoolfotograaf 

 

Qrabbl 

Qrabbl hielp ons afgelopen dinsdag uit de brand. Groep 6 en 7 kregen dit keer les in 

beeldende vorming. Bekende kunstenaars stonden centraal. Bij groep 7 was dat Vincent van 

Gogh en groep 6 is aan de slag gegaan met Picasso. Zoals de leerlingen zeiden: ‘Het was leuk, 

maar ook wel een pittige les'. Door de inzet van Qrabbl konden meester Max en juf Maureen 

de ziektevervanging bij groep 1-2 invullen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht van Korein 

We zijn net gestart met onze opleiding Onderzoekend en 

Ontwerpend leren met ons hele BSO-team. Leuke proeven zijn hier 

onderdeel van. Dus vandaag een bak met water meegenomen naar 

buiten en van alles gezocht in de tuin. (Takken, bladeren, gras, 

bloemen, schors, steen, wasknijper☺️) Wat blijft er nu drijven en 

wat zinkt gelijk of na een tijdje naar de bodem. 

Leuk zo'n experiment met de kinderen. 
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Verder zijn we ontzettend blij dat jullie eindelijk weer allemaal naar 

onze BSO mogen komen. We zijn druk bezig om de BSO te voorzien 

van een nieuw kleurtje, we hopen dat jullie het mooi vinden.  

Welkom terug allemaal!  

 

 

 

 

 

Koningsspelen 

Morgen vrijdag 23 april vindt de jaarlijkse Koningsspelen plaats.  

In verband met de huidige Coronamaatregelen ziet deze dag er dit jaar anders uit. 

De dag staat in het teken van het gezamenlijk sporten op De Brembocht, locatie ‘t Look.  

Gedurende de dag zullen de kinderen aan verschillende sportclinics deelnemen, sportieve 

kleding is gewenst.  

De sportcilinics worden verzorgd door verenigingen met ondersteuning van de 

groepsleerkracht.  

We beginnen de dag met een sportief ontbijt. Uw kind mag hiervoor een ontbijt in een 

broodtrommel meenemen + drinken (in een beker of pakje). 

Daarna starten alle groepen met de clinic, tussendoor lunchen we gezamenlijk met de groep. 

Ook hiervoor moeten de kinderen hun gebruikelijke lunch meenemen.  

Op deze dag worden de vaste schooltijden aangehouden.  

 

De kinderen van locatie Huysackers worden om 8.30u op locatie ’t Look 

verwacht. Juf Ancilla en meester Bart staan de kinderen buiten op het 

schoolplein bij de bankjes op te wachten. U kunt als ouder op het 

zwaaipad afscheid nemen van uw kind. 

 

 

 

Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf zal dit schooljaar op woensdag 19 mei 2021 onze school bezoeken. 

Deze datum staat tevens in de agenda op de website en in Parro. 
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Nieuws uit de groepen 

Groep 1-2 

We zijn gestart met thema ‘Vertel het maar’ van de methode Schatkist. 

Hierbij staat het leven in en rondom de sloot centraal.  

In het ankerverhaal denkt eend dat hij kan schrijven door zijn 

schrijfpen. Een pad denkt dat hij kan lezen doordat 

hij een leesbril op heeft. Samen bespreken we wat 

je moet kennen en kunnen om te leren lezen.  

We leren de letters ‘t’ ‘ei’ ‘z’ en ‘d’. 

Vorige week hebben alle leerlingen eend uit het 

ankerverhaal nagemaakt. De eend werd opgevuld met kleine stukjes 

papier. De leerlingen van groep 1 gingen deze stukjes papier scheuren en 

de leerlingen van groep 2 maakte van crêpepapier kleine bolletjes.   

 

 

Groep 3 

Lezen  

Bij het lezen hebben de kinderen kennis gemaakt met 

de openlettergreep. Dit is in het begin erg lastig voor de 

kinderen, maar oefening baart kunst.  

We leren de kinderen te kijken naar de medeklinker(s) 

achter de klinker. Staat daar één medeklinker dan is die 

niet zo sterk en klinkt de klinker lang. Staan er twee 

medeklinkers achter de klinker dan is hij sterk en klinkt 

de klinker kort.  

 

Moederdag  

We zijn ook bezig geweest met iets moois te maken voor moederdag, wat houden we 

natuurlijk nog geheim      .   

 

 

Groep 4 

Rekenen  

Deze week maken de kinderen de rekentoets van blok 2b. Na het afronden van de toets 

gaan de leerlingen werken aan de ‘week na de toets’. De leerlingen werken naar aanleiding 

van de toetsresultaten aan herhalings- of verdiepingsopdrachten. Vooral het onderdeel 

klokkijken van hele en halve uren (analoog en digitaal) was voor veel leerlingen een lastig 

onderdeel. Om dit extra te oefenen kan u thuis regelmatig aan uw kind vragen hoe laat het 

is.  
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Gym 

Iedere donderdag krijgen we gymles van meester Julian. De 

afgelopen twee weken stonden in het teken van de 

Koningsspelen. We hebben het dansje ‘zij aan zij’ geoefend. 

Het is een moeilijk dansje, maar het lukt ons al goed. Via 

deze link https://www.youtube.com/watch?v=PCVjw1Qzh9o 

kan het dansje ook thuis worden geoefend.  

 

 

 

Groep 5 

Kiva – Positiviteit 

Deze week hebben we op verschillende manieren 

aandacht besteed aan positief denken. Sommige 

leerlingen vinden het lastig om positief te blijven als ze 

een kleine tegenslag hebben gehad. Dit kan op het 

schoolplein gebeuren, maar ook in de klas. Om 

daaraan te werken hebben we het gehad over positieve gedachten. Jezelf de tijd gunnen om 

iets nieuws te leren bijvoorbeeld of trots zijn op wat je tot nu hebt bereikt. We hebben een 

slinger opgehangen in de klas om onszelf te herinneren aan deze positieve gedachten. 

 

Kiva – Kwaliteitenspel 

Om te werken aan de positiviteit hebben we ook een 

kwaliteitenspel gedaan in de klas. Leerlingen geven 

elkaar complimenten door te kijken naar elkaars 

kwaliteiten. De leerlingen zijn met elkaar in gesprek 

gegaan om te kijken waar zij in uit blinken. Door hier 

samen naar te kijken, worden we ons bewust van 

elkaars kwaliteiten en waarderen wij deze nog meer.  

 

 

Groep 6 

Blink – Geschiedenis 

Deze week ronden we het thema Ontdekkers en 

Hervormers af.  

We doen dit door een onderzoek te doen naar vijf 

mensen uit de zestiende eeuw. We hebben punten aan 

hun prestaties gegeven en hebben zo de stoerste 

zestiende-eeuwer gekozen.  

De kinderen leren op deze manier dat in de zestiende eeuw mensen in opstand kwamen 

tegen de machthebbers, dat het wereldbeeld veranderde en mensen op ontdekkingstocht 

https://www.youtube.com/watch?v=PCVjw1Qzh9o
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gingen.  

Ze begrijpen dat het een hele (avontuurlijke) onderneming was om op ontdekkingsreis te 

gaan en waarom mensen toch op ontdekkingstocht gingen (avontuur, roem of geld / 

handel).  

 

Groep 8 

Cito Eind toets 

Deze week staat in groep 8 de Centrale Cito Eindtoets centraal. De 

leerlingen maken dinsdag 20 april en woensdag 21 april de 

onderdelen rekenen, Taal , Spelling en Begrijpend lezen en 

donderdag 22 april  Wereldoriëntatie. Het is mooi om te zien hoe, 

ook deze keer, de leerlingen gemotiveerd zijn om de toets zo goed 

mogelijk te maken. 

Na de meivakantie worden de resultaten bekend. 

 

Blokstage Merle 

Donderdag 22-04 is juf Merle begonnen met haar blokstage. Ze zal 5 

weken lang, t/m 4 juni, op donderdag en vrijdag de hele dag 

lesgeven in groep 8. Juf Marieke is uiteraard vandaag op de laatste 

dag van de eindCITO nog aanwezig geweest in de groep. De komende weken zal zij op de 

achtergrond aanwezig zijn voor Merle en de leerlingen. We wensen Merle heel veel succes 

en hebben het volste vertrouwen in haar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


