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Agenda

Van de directie
Mailadressen leerkrachten
De mailadressen van de leerkrachten zijn veranderd.
Het wordt nu voornaam punt achternaam (aan elkaar) @stichtingovo.nl.
Als voorbeeld het mailadres van juf Heleen.
Dat wordt: heleen.vandermeijden@stichtingovo.nl
Oudertevredenheidspeiling
Denkt u nog aan het invullen van de tevredenheidspeiling? Wij stellen
het zeer op prijs als u dat voor ons zou willen doen.
Kijkavond met Kind in het teken van kunst
Dinsdag 11 april van 18.30-19.30 is er weer onze Kijkavond met kind. U
en alle belangstellenden worden verwacht om te komen kijken naar de
kunstwerken die gemaakt zijn door de kinderen. Deze week zijn we begonnen met het thema ‘Kunst’. Alle groepen hebben een kunstenaar
toegewezen gekregen om inspiratie op te doen.
Tijdens de kijkavond zal er een standje staan van het Dienstencentrum
HVO/GVO (humanistische vormingsonderwijs en godsdienstig vormingsonderwijs). Hier kunt u informatie op doen wat dit onderwijs inhoudt.
Verkiezing nieuw OR lid
Beste ouders,
Naar aanleiding van onze oproep m.b.t. de vacature binnen de ouderraad, kunnen wij u melden dat 1 ouder zich heeft aangemeld. Haar
naam is Naomi Hartman. Wij zijn blij dat zij ons na de zomervakantie
komt versterken.
Dit betekent dat er vrijdag 31 maart geen verkiezingen worden gehouden.
Met vriendelijke groeten,
De ouderraad

Do. 30 maart
Gr. 6b excursie VOC
Wo. 5 april
Gr. 1 en 2
Excursie boerderij
Wo. 5 april
Voetbaltoernooi
gr. 8
Do. 6 april
Gr. 7 Verkeersexamen
Ma. 10 april
EMS in gr. 5b
Di. 11 april
Kijkavond met kind
18.30 – 19.30
Vr. 14 april
Paasontbijt gr. 1 t/m4
Paaslunch gr. 5 t/m 8
Continurooster
Om 14.00 uur uit.

Van de Ouderraad
De gemeente wordt steeds groener...
De school wordt steeds groener...
Word je thuis ook al steeds groener?
Dus de ouderraad wordt ook groener!
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Om een begin te maken met onze voetafdruk op de planeet te verkleinen en de enorme volle
afvalbakken te voorkomen, starten we nu...
met veel minder plastic borden voor het paasfeest!
We vragen je om vrijdag 14 april zelf je bord mee te nemen naar school!
Dat bord neem je (gewassen) weer mee terug naar huis.
We hopen dat jullie enthousiast mee doen met onze nieuwe lifestyle.
Natuurlijk maken we er weer een lekker ontbijt en een gezellige lunch van!!!
Alvast bedankt, De ouderraad
KidsmixZ
En nu is het dan toch echt voorjaar geworden! En kunnen we lekker met elkaar buitenspelen
Iedere dag komen er veel kinderen lekker een boterham eten en spelen.
Soms eten we die boterham zelfs buiten, we gaan dan picknicken
Maar welke moeders zijn er altijd?
Maandag zijn Marleen, Nara, Annemiek van Veen, Katya en Farida er. Om de week komt Naomi
ook mee helpen.
Dinsdag zijn dat Nara, Naira, Annemiek, Gera en Farida.
Donderdag zijn dat Nara, Annemiek, Jiska, Gera en Farida.
En op vrijdag maken Naira en Katya tosti’s en eten met de kinderen.

En wat is er nu zo leuk op de overblijf?
Kijk maar eens naar de twee foto’s. Binnen Loomen we heel graag, maar buiten kunnen we het
schoolplein ook heel gezellig met elkaar maken!
Kortom we hebben het super leuk met elkaar!
Ook de moeders hebben het heel gezellig met elkaar en buiten de overblijf om doen wij ook leuke dingen met elkaar. Op zondag 19 februari hebben we armbandjes gemaakt en donderdag 30
maart as gaan we een paasstukje maken in de gemeenschapsruimte.
En dan zijn er ook altijd nog van die lieve moeders die dan wat lekkers bakken!
Even een administratieve mededeling: Wilt u uw kind aanmelden, afmelden, een adreswijziging,
bankrekening nummer wijziging of iets anders doorgeven, bel/app dan naar 06 39461414 of mail
naar info@kidsmixz.nl . Verder zijn de inschrijfformulier te downloaden op www.kidsmixz.nl en
natuurlijk liggen ze ook bij Corina van de administratie.
Met vriendelijke groet
Ingrid de Groot – Kraaijeveld
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Smallsteps opent vanaf 1 april 2017 ook op woensdag zijn
deuren voor kinderen van BSO Splash en kinderen van BSO
Kadoze Kaduize.
Smallsteps Splash haalt kinderen op van De Driemasterschool en de Ichtusschool te
Hardinxveld en biedt buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. De kinderen zijn verdeeld over twee groepen. Op woensdag, vrijdag en tijdens de voorschoolse opvang is onze groep op een andere locatie namelijk BSO Kadoze Kaduize
aan de Bellefleur.
Na schoolse opvang
Van tennistoernooi tot workshop portrettekenen, op de buitenschoolse opvang van
Smallsteps Splash en Kadoze Kaduize is altijd iets leuks te doen. En als je samen lol hebt,
vliegen de uren voorbij. "Kunnen wij samen een sporttoernooi organiseren, een zomerfeest vieren of een dansvoorstelling geven? Echt wel!" Geloven in de kracht van het
kind, noemen we dat.
De smaak van een zelfgemaakte fruitshake, lekker voetballen op vers gemaaid gras,
samen dansen en muziek maken, een spannend boek in de leeshoek, bij Smallsteps bso
Splash en BSO Kadoze Kaduize ontdek je elke dag weer iets nieuws
Voorschoolse opvang
Je kind kan niet alleen ná school bij ons terecht: wij bieden ook voorschoolse opvang.
Bij ons kan hij lekker rustig de dag beginnen met een boekje of een spelletje. Liever een
balletje trappen voor de schooldag begint? Dat kan natuurlijk ook! Je kind is voor
schooltijd van harte welkom. Wij zorgen dat hij op tijd in het klaslokaal zit.
Contact informatie:
Wilt u meer informatie over onze BSO mogelijkheden neem dan gerust contact met ons
via de telefoon, email of onze website.
Smallsteps Splash
Pietersweer 32
3371 PN
Hardinxveld-Giessendam
T: 06 25 07 59 18
splash@smallsteps.nl
www.bso-splash.nl

Smallsteps Kadoze Kaduize
Bellefleur 6
3371 NA
Hardinxveld-Giessendam
T: 0184 67 91 55
kadoze-kaduize@smallsteps.nl
www.kinderopvang-kadozekaduize.nl

Groep 1b
Een aantal ouders is komen kijken in de klas. Dat was gezellig. We hebben de afgelopen tijd
gewerkt over de lente. Intussen is het al lente geworden en kunnen we genieten van het mooie
weer. Deze periode werken we over kunst. Niet alleen over schilders maar ook over beeldhouwers, componisten van klassieke muziek, dans, fotografie.
De kunstenaars die we in ieder geval behandelen zijn; Kandinsky en Mondriaan. Maar er komen
ook andere kunstenaars aan bod.
De letter van deze periode wordt de M van museum.
We maken twee groepswerken en veel individuele werkjes.
We maken een kleuren sudoku met vier kleuren en een mandala in een hoepel.
We leren kleuren mengen.
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Ook leren we het verschil tussen een penseel en een kwast. De woorden van deze week zijn; de
penseel, de kwast, het schort, het doek, de verf en de lak.
Aan het eind van het project kunt u ons werk komen bewonderen op de kijkavond met kind. Dit
is op dinsdagavond 11 april.
Woensdag 5 april gaan we een bezoek brengen aan de boerderij. Het adres is Broekseweg 22.
Als het hard regent, dan gaat het niet door.
Er komen ook weer nieuwe kinderen wennen.
Dit zijn Sami, Hasan, Adam en Nuh. Welkom allemaal bij ons in de klas.
Juf Heleen en juf Inge.
Groep 2b
Vorige week zijn er gezellig wat ouders in de klas komen kijken, in verband met de Welkomweek. Wat een opkomst, dank daarvoor!
We zijn inmiddels begonnen met een nieuw thema: ‘Kunst’. De letter m van museum staat centraal in de letterboom. In onze klas werken we met kunstenaars als Kandinsky en Mondriaan.
Dinsdag 11 april kunnen jullie de kunstwerken met de kinderen komen bekijken tijdens de kijkavond.
We zijn ontzettend hard aan het oefenen voor de musical. Het gaat steeds beter. Gelukkig staan
de kinderen en de juf er niet alleen voor. Alle hulp wordt ontzettend gewaardeerd!
Als het weer het toelaat gaan we op woensdag 5 april naar de boerderij. Mochten er nog ouders
zijn die kunnen helpen met rijden, heel graag. Het lijstje hangt op de deur om in te schrijven. Er
zijn helaas nog niet genoeg aanmeldingen. Denken jullie aan laarsjes en kleding die vies mogen
worden? Rond een uur of 10:00 wil ik van school vertrekken. We worden verwacht 10:30-11:30
uur en hopen dan weer op tijd op school terug te zijn. Meer info volgt tegen die tijd voor degene
die meegaan.
Juf Meike
Groep 3b
11 april is het kijkavond met kind, waar u niet alleen ons werk in de werkboekjes kunt bekijken,
maar ook ons creatieve werk n.a.v. de kunstenaars.
Met lezen zijn we zijn al weer gestart in kern 10, met als thema ‘verzamelen’ en waarin we allerlei nieuwe woorden leren lezen als 'moe-der', 'ge-luk', 'eer-lijk', 'bui-ten', 'ver-haal', 'schat-tig',
'schui-ven', 'be-doel' en 'hel-ling'. We ontdekken en lezen lettergrepen, die ook wel 'stukjes van
woorden' worden genoemd. De leesmoeilijkheden breiden zich uit. Woorden met ieuw, eeuw en
uw worden geoefend, woorden als plant en straat komen ook aan de orde.
Bij de rekenlessen hebben we het over verdwijn- en bijna verdwijnsommen, zoals
5-5= 0 en 5-4=1. Zo leren we snel en handig rekenen. Ook het klokkijken blijft ons bezig houden, vooral kwart voor en kwart over.
Juf Roelie en juf Rian
Groep 4b
We kunnen terug kijken op een fantastische musical. Een zaal vol publiek en 23 talenten die
trots op het podium stonden. Ik heb genoten! De foto’s die gemaakt zijn tijdens de musical komen één dezer dagen op de website te staan.
Vorige week hebben we het thema ‘menselijk lichaam’ afgerond. We hebben het toen nog gehad over de organen, de bloedsomloop en de spijsvertering. Verder zijn we gestart met het
kunstproject. We hebben gekeken naar het werk van kunstenaar Keith Haring. Wat valt op aan
zijn werk? Waar herkennen we het werk van Keith Haring aan? En natuurlijk hebben we ons
eigen kunstwerk gemaakt op de Keith Haring ‘manier’.
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Met rekenen zijn we de tafel van 6 aan het oefenen. Ook zijn we bezig geweest met plus- en
minsommen tot 100. Bijv.: 23 + 34 = 23 + 30 = 53 dan nog 53 + 4 = 57. Reminder: komende
donderdag 30 maart toets klokkijken.
Met spelling hebben we woorden geoefend die eindigen op –lijk. Met taal hebben we een
woordkast gemaakt. Woordkast: bovenaan een woordkast staan twee woorden. Daaronder
staan woorden in een rij. Deze woorden vertellen iets over het bovenste woord.
Kortom er is weer veel geleerd.
Juf Naomi
Groep 5b
De afgelopen weken zijn we in de klas heel druk aan de slag geweest met het sociale klimaat,
verantwoordelijkheid nemen en wat jouw houding doet bij de ander. “De wereld is een spiegel.
Als jij lacht in de spiegel, lacht de spiegel terug.” Doe jij echter boos, zal de ander geneigd zijn
om ook boos tegen jou te doen. Met rekenen zijn we druk bezig geweest met het automatiseren
van de tafels. Voor taal hebben we een overzicht gemaakt met de te behalen leerdoelen voor dit
schooljaar. Hierop gaan we aan het einde van de week inkleuren welke doelen we al behaald
hebben. Ook krijgen we aan het einde van de week nieuwe groepjes. In eerste instantie waren
de kinderen hier zelf mee bezig, maar dit bleek toch lastiger dan verwacht. Nu leveren de kinderen een voorkeur in en is het zaak om hier iets van te maken. Puzzelen dus. Deze week is
ook een start gemaakt met de kunstweken. Wij werken aan de kunstenaars Vermeer en Miro.
Juf Anna gaat met de klas mooie kunstwerken maken. Als klap op de vuurpijl hebben we sinds
maandag een nieuw meisje in de klas. Ze heet Hanae! Van harte welkom en fijn dat je bij ons in
de groep zit!
Groeten uit groep 5!
Juf Anna en meester Tim
Groep 6b
Een culturele periode is aangebroken in groep 6. Meester Remco van de POP-school leert ons
behalve zingen ook muziek te maken met bijzondere instrumenten en het ritmegevoel komt in
een ieder steeds meer naar boven.
Tijdens de Kunstweken verdiepen we ons in het werk van een aantal kunstenaars en zullen we
zelf de verfkwast ter hand nemen in een poging om net zulke mooie schilderijen te maken. We
leren over kleurgebruik, structuur en perspectief. Komt u kijken naar onze resultaten op de kijkavond 11 april?
De talentenrondes stonden in het teken van borduren en programmeren en onze borduurwerken
zullen zelfs tentoongesteld worden in het museum hier in Hardinxveld! Ook hier kan ons werk
dus straks worden bewonderd.
Als groep brengen we op donderdag 30 maart ook nog een bezoek aan de V.O.C. tentoonstelling in Den Haag, waar we leren over de Gouden Eeuw.
Tussen al het cultuursnuiven door houden we ons bezig met kommagetallen, breuken, open
lettergrepen en zinsbouw. Bij begrijpend lezen richten we ons op het inzetten van de juiste strategieën om zo de teksten beter te kunnen begrijpen. We weten al heel goed hoe we belangrijke
informatie kunnen samenvatten en welke vragen we onszelf moeten stellen tijdens het lezen.
De gymlessen stonden, zoals het hoort, in het teken van lekker bewegen en we hebben wat
nieuwe spellen uitgeprobeerd. Het ging er fanatiek en, zoals het hoort, sportief aan toe.
Meester Joni
Groep 7b
Steeds vaker kunnen we genieten van het zonnetje. De lente is eindelijk begonnen. In de klas
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examen geoefend en ook aankomende donderdag doen we dat nog een keer. Verder zijn de
kinderen druk met het maken van een werkstuk en het voorbereiden van hun spreekbeurt. Met
LOS hebben we het over het menselijk lichaam, het geraamte, bloedsomloop en de hersenen
hebben we uitvoerig met elkaar besproken. Deze week zijn de kunstweken gestart. In groep 7
werken we over Matisse en Picasso. Binnenkort kunt u het werk van de kinderen komen bewonderen. Ook is talentontwikkeling weer van start gegaan. De komende weken gaan de kinderen
de workshops volgen over striptekenen, borduren, scratch en doen ze een bootcamp.
Vrijdag 7 april gaan wij met de klas schaatsen op de ijsbaan in Dordrecht. Wij zoeken nog ouders om te rijden. Mocht u in de gelegenheid zijn, dan horen wij dit graag. Meer informatie over
het schaatsen kunt u lezen in de eerder verstuurde mail.
Juf Berber en Juf Martine
Groep 8b
In de klas zijn we begonnen met de Kunstweken. In groep 8b staan Picasso en Leonardo da
Vinci centraal. De kinderen gaan op onderzoek uit om van alles te weten te komen over deze
kunstenaars. De kinderen zullen zelf kunstwerkjes gaan maken geheel in stijl van Picasso en
Leonardo da Vinci. Bij HVO wordt aandacht besteed aan seksualiteit de komende weken. Er is
reeds een begin gemaakt met de les verliefdheid. Bij LOS werken we aan het thema 'het menselijk lichaam'. Kinderen gaan zelf op onderzoek uit hoe bepaalde lichaamsfuncties werken. Erg
interessant. Natuurlijk komen de basisvakken ook veelvuldig aan bod. Zowel bij taal, spelling en
rekenen worden verschillende moeilijkheden uit het afgelopen jaar herhaald. Dit alles om goed
beslagen ten ijs te komen voor de Eindtoets (18 en 19 april). Voor Engels staat er vrijdag 31
maart een repetitie gepland. De kinderen vinden de lessen van juf Randee erg leuk en leerzaam!
Meester Lars en juf Anna
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