
 
 

 

Nieuws uit het team: 

 

Nationale Buitenlesdag 

Dinsdag 11 april 2017 doen wij mee 

aan de tweede editie van 

de Nationale Buitenlesdag. Op deze 

dag geven leerkrachten in heel 

Nederland buiten les. Dat is niet 

alleen goed voor de leerprestaties en 

gezondheid van kinderen, maar het is 

ook nog eens heel leuk! Buiten leren 

kinderen op onderzoekende en 

speelse wijze, én kunnen lessen 

eenvoudig gecombineerd worden 

met bewegen. IVN en Jantje Beton 

organiseren voor het tweede jaar de 

Nationale Buitenlesdag. Zij zien dat 

leerkrachten knelpunten ervaren bij 

het geven van buitenlessen, 

waardoor zij minder naar buiten gaan 

dan ze zouden willen. Leerkrachten 

denken dat de ideale verhouding 

tussen binnen en buiten les voor 

leerlingen 75% binnen en 25% buiten 

is. Nu is de verhouding gemiddeld 

99,5% binnen en 0,5% buiten. Een 

van de redenen waarom er nog 

weinig buiten les wordt gegeven, is 

het gebrek aan buitenlesmateriaal. 

Daarom hebben IVN en Jantje Beton 

samen met leerkrachten een 

Buitenlesbundel ontwikkeld, vol 

uitgewerkte lessen en lesideeën.  

 

Vastenactie 

Dit jaar zamelen we geld in voor het 

goede doel; Stichting MME Donatilla. 

Deze stichting is momenteel bezig 

met de bouw van een school in 

Rwanda. Zij kunnen onze steun goed 

gebruiken. www.mmedonatilla.nl  

 

 

 

GEZOCHT 

Voor de vastenactie zijn we op zoek 

naar:  

-- Ouders die iets lekkers willen koken 

zodat we dit kunnen verkopen tijdens 

de vastenmarkt op 12 april (zie de 

flyer onderaan deze nieuwsbrief)  

  -- Lege Pringlesbussen. Inleveren kan 

bij één van de kleuterjuffen. 

Reminder Palmpasenstokken 

Donderdagmiddag 6 april gaan de 

groepen 1 tot en met 8 

Palmpasenstokken maken. 

Wilt u uw kind(eren) een (lege) 

Palmpasen stok meegeven voor 6 

april? Deze heeft de vorm van een 

kruis met een maximale hoogte van 

80 cm en een maximale breedte van 

40 cm. Graag het kruis voorzien van 

naam. Heeft u vragen, stel ze gerust 

aan de groepsleerkracht. 

 

 

Koningsspelen 

Vrijdag 21 april is het dan zo ver: De 

Koningsspelen worden gehouden! 

Voor groep 1 tot en met 5 is er een 

ander programma dan voor groep 6 

tot en met 8. 

 

 

 

 

Nummer 29, 5 april 2017 

Agenda: 

 Donderdag 06-04 

-Palmpasenstokken    

  maken 

-Teamvergadering  

  identiteit 

 Vrijdag 07-04 

Weeksluiting dolfijnen 

 Maandag 10-04 

-Schoolfotograaf 

-Teamvergadering zorg 

 Dinsdag 11-04 

-Buitenlesdag 

-Hilde afwezig i.v.m.  

  opleiding 

 Woensdag 12-04 

Vastenactiemarkt 

 

Aanwezigheid MIB’er, directeur 

Directeur Christa 
Maandagochtend: om de week 
Woensdag 
Donderdag 
(In het geval van een calamiteit op een van de  
scholen of  studiedagen kunnen de dagen  
wisselen.) 

 
MIB’er Daniëlle 
Maandag 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mmedonatilla.nl/


 
 

 

Programma koningsspelen vervolg 

Groep 1 t/m 5  

De kinderen beginnen in de ochtend 

met een gezamenlijk ontbijt in de 

eigen klas. De school zorgt hierbij 

voor het ontbijt. Vervolgens zullen we 

met de leerlingen een openingsdans 

houden in het speellokaal. De rest 

van de ochtend bestaat uit een groot 

spelletjescircuit door de hele school 

waarbij iedereen een diploma kan 

verdienen. De leerlingen van groep 6 

en 7 zullen bij de spelletjes gaan 

helpen. Het belooft een mooie 

ochtend te worden! 
 

Groep 5 heeft 's middags gym op 

school van juf Mirte. 

 

Groep 6/7/8  

De kinderen beginnen in de ochtend 

met een gezamenlijk ontbijt in de 

eigen klas. De school zorgt hierbij 

voor het ontbijt. Daarna sluiten groep 

6 en 7 zich aan bij groep 1 t/m 5 om 

te helpen bij de spelletjes. Groep 8 

gaat dan bezig met het laatste 

onderdeel van de ROUTE 8 eindtoets. 

 

In de middag gaan groep 6 t/m 8 naar 

de Marsch waar voor hen een 

sportieve middag is georganiseerd. 

De middag eindigt om 15.15 uur bij 

de Marsch. Mocht deze eindtijd 

problemen opleveren, dan kunt u dit 

melden bij de groepsleerkracht. 

 
Automatiseren Rekenen 

Zoals u weet is een van onze doelen 

uit het schooljaarplan het verbeteren 

van het automatiseren van rekenen. 

Groep 5  tot en met 8 heeft tijdens de 

eerste helft van het schooljaar 

regelmatig tafeltoetsen gehad en in 

de klas (en thuis!) is veelvuldig 

geoefend met de tafels.  

Echter: het automatiseren begint al in 

groep 1/2 . Dit betekent: structurele 

aandacht voor rekenactiviteiten, 

inzichtelijk maken van getallen en 

hoeveelheden. Ook zijn de kinderen 

van groep 2 onlangs begonnen met 

het oefenen in Rekentuin op de iPad. 

In groep 3 t/m 8 is een planning 

gemaakt tot de zomervakantie, 

waarin het oefenen met 

automatiseren structureel is 

weggezet. Zowel + en – sommen als 

de tafels worden herhaald, en nieuw 

deze periode zijn de deeltafels. Op 

vaste momenten in de week nemen 

we tempotoetsen af en daarnaast 

oefenen de leerlingen veel met 

behulp van onder andere concreet 

materiaal, Rekentuin en andere apps 

op de iPad.  
 

Nieuws uit de groepen: 

Groep 1/2 dolfijnen 

De lente is in de klas! We hebben 

kikkerdril gekregen van Tess. Ze heeft 

het in een vijver gevonden en mee 

naar school genomen.  Omdat het 

veel dril was zijn er helaas ook een 

aantal kikkervisjes doodgegaan. We 

hebben een aantal ‘gered’ en deze 

dikkopjes zwemmen nu lekker in het 

aquarium rond! Wist je dat? Ze 

lusten graag komkommer…  

 
 

Groep 3/4/5 

We zijn deze week druk bezig met het 

maken van de BOOM toetsen. 

Tussendoor werken we uiteraard ook 

heel hard aan het ‘gewone’ werk!  

 

Groep 6/7/8 

Route 8 eindtoets 
In tegenstelling tot 

wat we eerder 

gemeld hebben, 

zal de Route 8 

eindtoets voor 

groep 8 plaatsvinden op woensdag 

19, donderdag 20 en vrijdag 21 april. 

De toets zal in totaal 2 tot 3 klokuren 

in beslag nemen. We hebben bewust 

gekozen voor drie toetsdagen, zodat 

de leerlingen zich optimaal kunnen 

concentreren en niet te lang 

achtereen met de toets bezig zijn. De 

toets is adaptief en past zich 

gaandeweg de toets vordert aan bij 

het niveau van de leerling. Iedere 

leerling heeft dus een andere toets. 

De school regelt voor iedere leerling 

een laptop om de toets te maken. 

Zodra de rapportage beschikbaar is 

zal deze met de leerling worden 

besproken. De leerlingen zullen 

daarna zelf de rapportage met u 

bespreken. 

Ter informatie: indien de score hoger 

uitvalt dan het reeds gegeven VO-

advies, zijn wij genoodzaakt opnieuw 

naar het advies te kijken. We zullen in 

dit geval contact met u opnemen om 

hierover een afspraak te maken. 

Valt de score lager uit dan het reeds 

gegeven VO-advies, dan blijft het 

reeds gegeven VO-advies geldig! Er 

verandert dus niets. 

 



 
 

 

Vervolg Route 8 eindtoets 

Mocht u verder nog vragen hebben, 

dan kunt u contact opnemen met 

meester Rik.  

Schoolvoetbaltoernooi 

Woensdagmiddag 

12 april zal het 

jaarlijks 

voetbaltoernooi 

weer plaatsvinden 

op de velden van 

VV Actief. Dit jaar 

doen wij mee met 

een meiden-7-tal. 

Juf Giny zal deze 

middag de coach 

zijn. Zodra het programma 

beschikbaar is zullen wij deze printen 

en meegeven aan de leerlingen. U 

bent uiteraard van harte welkom om 

onze dames aan te komen 

moedigen!! 

OPROEP scheidsrechter 

We zoeken nog iemand die 

scheidsrechter wil zijn deze dag. 

Aanmelden bij meester Rik of juf Giny 

 

Overig nieuws: 

Ik wil een prentenboek! 

Het is u wellicht ter ore gekomen dat 

een aantal partijen in het boekenvak 

en daarbuiten een initiatief hebben 

ontwikkeld onder de naam: IK WIL 

EEN PRENTENBOEK! Voorlezen en 

geletterdheid spelen een belangrijke 

rol in de ontwikkeling van kinderen. 

Vanaf 7 april ligt het wereldberoemde 

prentenboek De Gruffalo in de 

boekwinkel voor slechts € 2,- met als 

doel een prachtige prentenboek-

klassieker beschikbaar te maken voor 

alle kinderen.  Wees er snel bij, want 

op=op! 

 

  



 
 

 

 

 


