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Van de directie
In de laatste weken van dit schooljaar zijn de voorbereiding voor
schooljaar 2018 -2019 in volle gang.
De formatie/ groepsverdeling vormt hierin een belangrijk onderdeel.
Voor de Tonneband gaan we voor schooljaar 2018-2019 weer uit
van 4 groepen en voor de Pietersweer van 8 groepen.
Graag willen we in deze fase van voorbereiding enkele ouders
benaderen om met ons mee te denken.
Mocht u hiervoor een uitnodiging ontvangen, hopen wij dat u in
gelegenheid bent om op deze uitnodiging in te gaan.
We vertrouwen erop dat de informatie uit deze gesprekken pas
gedeeld worden bij het uitgaan van de nieuwe groepsindeling voor
schooljaar 2018-2019.
De school wil de definitieve formatie/ groepsindeling uiterlijk in week
23 van 4 t/m 8 juni aan alle ouders bekend maken

Agenda
29 mei
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 5 Slot Loevestein
Groep 6 t/m 8 Sportdag
30 mei
Talentworkshops
4 juni
Juf Alie viert haar 40
jarig jubileum
5 t/m 8 juni
Kamp groep 8

12 juni
Groep 1
Schoolreis 3 t/m 7
In onze klas zijn prachtige hokjes gemaakt voor de dieren uit de
dierentuin. Bij de hokjes staat natuurlijk welk dier erin zit en bij
13 juni
sommigen is er zelfs wat eten bij gedaan. De juf past op alle dieren
Studiedag
tot het einde van het thema. Maandag 28 mei zal ik de dozen mee
terug geven.
19 juni
We hebben afgelopen week met een plattegrond geoefend.
Schoolreis kleuters
Begrippen als rechts, links, rechtdoor, naast, in, op, achter, voor etc.
kwamen langs. Deze week werken we aan nieuwe woorden zoals
struisvogel, antilope, flamingo, kangoeroe en krokodil. We maken een prikwerkje van een olifant
of panda (knutselen), puzzelen, maken een kralenplank en oefenen met de juiste pengreep.
Tevens blijven we de begrippen ochtend, middag, avond en nacht benoemen.
Dinsdag de 29e is er sportdag en zijn de kinderen vrij. Op woensdag 30 mei worden er wat
workshops gegeven door de hele school.
Juf Inge & juf Meike
Groep 2
De kinderen uit groep 1 die bij ons in de klas zijn gekomen, zijn al aardig gewend. De groep
speelt heel leuk met elkaar. Er is natuurlijk wel eens een aanvaring maar daar leren de kinderen
van. We hebben deze week met SEO dan ook het volgende versje geleerd: ‘Even boos op
elkaar, maak het snel weer goed! Zeg sorry, geef een hand en zorg dat je weer aardig doet.’
Deze week zijn we een nieuw thema gestart: Wilde dieren. In de klas werken we vaak in
circuitvorm, de kinderen zijn dan in groepjes aan het werk. Deze week werken we met de
kralenplank voor ruimtelijk inzicht en fijne motoriek, leren de kinderen dat voorwerpen drijven of
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zinken, worden er fantasiedieren geknutseld, letters uitgeknipt en opgeplakt, gepuzzeld en
letters geschreven op een magneetbord. De laatste tijd werken we ook meer klassikaal. Dit om
alvast te wennen voor groep 3. De kinderen uit groep 1 zijn dan rustig met hun eigen werk
bezig. Dat we bezig zijn met voorbereidend lezen, kunt u zien aan de woorden die tegen het
raam aan staan. De meeste kinderen kunnen deze al lezen .
Wat links en rechts is, horen de kinderen te weten aan het eind van groep 2. Wilt u nog eens
oefenen als uw kind er nog moeite mee heeft?
Volgende week dinsdag 29 mei zijn de kleuters vrij. De leerkrachten staan dan op het sportveld.
Hartelijke groet, juf Heleen en juf Inge
Groep 3
We zijn in de klas aan het oefenen met rekenverhaaltjes, zo gaan we steeds op zoek naar het
sommetje in een verhaal. Dit doen we door er bijv. een toneelstukje van te maken, te werken
met blokjes of het rekenprobleem te tekenen. In juni volgt dan weer de cito Rekenen en
Wiskunde, rekenverhaaltjes staan hierin centraal.
Verder staat tijdens de leesles het “verzamelen” centraal. We willen in onze klas een mooi
museum maken van allerlei mooie spulletjes die de kinderen meebrengen. Ze maken er dan een
kaartje bij en kunnen er iets over vertellen. Er staan ook weer nieuwe series met leesboeken op
de kast, er is zelfs een grapjesboek!
Mocht u nog leesboekjes uit de klas thuis hebben die “uit” zijn, kunt u die weer aan uw kind
meegeven. Alvast bedankt!
Juf Rian en juf Roelie
Groep 4
Wat wordt er hard gewerkt in groep 4B!! We zijn inmiddels begonnen aan het laatste deel van
Estafette. We hebben woorden leren lezen die eindigen op –tie (vakantie, portie) en we hebben
het gehad over leenwoorden (computer, game). Met rekenen zijn we voorzichtig gestart met
deelsommen. Met blokjes zijn we aan het verdelen geweest. We hebben geoefend met
opdrachten als: “Elk konijn krijgt 5 wortels. Hoeveel konijnen kun je voeren met 15 wortels?”
De kinderen kwamen zelf tot de ontdekking dat we hier ook keersommen van kunnen maken.
Namelijk: … x 5 = 15. Voor de meivakantie hebben we de tafels 1 t/m 10 geleerd. Nu zijn we
heel hard aan het oefenen om deze op tempo te maken en alle tafels door elkaar.
Bij spelling staan 2 belangrijke leerdoelen centraal waar we heel veel tijd aan besteden.
Namelijk de woorden met klinkerverenkeling (straat- straten) en medeklinkerverdubbeling (brugbruggen). Bij deze woorden hebben we de regels geleerd. “Klinkt de klinker lang, gaat er eentje
naar de gang” en “klinkt de klinker kort, komt er eentje op je bord”.
Vorige week hebben de kinderen een proefles HVO en GVO aangeboden gekregen om een
keuze te kunnen maken voor volgend schooljaar.
Graag zie ik dit ingevulde formulier, als u dat nog niet heeft gedaan, morgen weer terug.
Juf Naomi
Groep 5
Het waren in groep 5 niet alleen gekke dagen door alle vrije dagen tussendoor maar ook omdat
er telkens iemand anders voor de klas stond. Gelukkig kon juf Berber een aantal dagen die juf
Anna er niet was overnemen.
Zoals u waarschijnlijk al in de brief verstuurd naar de ouders van groep 5b heeft gelezen, moet
juf Anna op advies van de verloskundige even rustig aan doen. Dat betekent dat zij de eerste
drie weken er sowieso niet is.
Juf Romy Kraaijeveld komt ons gelukkig helpen in groep 5. Zij zal samen met juf Berber de
groep draaien. Als juf Anna straks weer wat kan gaan werken zal juf Romy er zijn om haar te
ondersteunen. Meer informatie hierover kunt u lezen in de brief die u via de e-mail heeft
ontvangen.
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U kunt net als u dat misschien al deed natuurlijk ook mailen met Romy bij bijzonderheden en
vragen. Haar e-mailadres is romy.kraaijeveld@stichtingovo.nl
Vorige week hebben de kinderen een proefles HVO en GVO aangeboden gekregen om een
keuze te kunnen maken voor volgend schooljaar.
Graag zien we dit ingevulde formulier als u dat nog niet heeft gedaan morgen weer terug.
Volgende week dinsdag gaan wij naar Slot Loevestein. Juf Naomi gaat gezellig met ons mee.
De kinderen worden gewoon om half 9 verwacht en zullen om kwart over 3 weer op school zijn.
We maken daar een wandeltocht / speurtocht en krijgen een rondleiding door het Slot!!
Graag een tas met tussendoortjes, lunchpakket en drinken mee. Oude kleding is natuurlijk ook
handig.
De ouders die mee gaan krijgen deze week meer informatie via de juf per mail.
Volgende week woensdag krijgen de kinderen over de hele ochtend weer 3 talentworkshops
aangeboden. Welke workshops dat zijn, dat blijft nog even een geheimpje.!
Juf Anna, Juf Romy en Juf Berber
Groep 6
De laatste periode van het jaar, wat gaat het hard! Het zal u niet ontgaan zijn dat iedereen druk
is met zijn/haar spreekbeurt. Een aantal kinderen kan achterover leunen want zij hebben het al
achter de rug. Voor anderen is toch nog wel spannend, want zij mogen binnenkort nog voor de
groep presenteren. Verder herhalen we deze en komende week het één en ander bij rekenen,
zodat we alles nog een keer hebben kunnen oefenen voordat de Cito straks weer van start gaat
(begin juni). Cijferen, delen, klokken, geldsommen, oppervlakte, omtrek en inhoud; alles komt
nog een keertje aan bod. Bij spelling zijn we gestart met woorden die we schrijven met ‘s. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan ’s avonds, ’s ochtends en ’s nachts, maar ook aan piano’s, komma’s en
paraplu’s. Nieuw voor alle kinderen is de sportdag die dinsdag a.s. op het programma staat. In
de klas hebben we hier al uitgebreid over gesproken en een ieder is inmiddels op de hoogte van
de groepsindeling. Vandaag gaat er nog een brief mee naar huis met alle informatie op een rijtje
en maandag volgen de briefjes inclusief consumptiebon voor de dinsdag.
Niet alleen deze dinsdag is er een alternatief programma, maar ook de woensdag wordt een
bijzondere dag. We organiseren weer een aantal leuke talentenworkshops en rekenen op net
zoveel succes en plezier als de laatste keer. Wat we gaan doen blijft nog even geheim ;)
Groet, meester Joni
Groep 7
Hopelijk heeft iedereen genoten van een fijn en zonnig lang weekend. Voorlopig is het even
gedaan met de vrije dagen. We hebben nog wel heel veel leuke dingen in het vooruitzicht:
schoolkorfbal, sportdag, schoolreis en we hebben ook nog een dode hoek les op de planning
staan.
Met rekenen zijn we vol op bezig met herhaling van breuken, procenten, verhoudingen,
kommagetallen enz. maar dan in verhaaltjessommen. Dus wat willen ze eigenlijk weten, welke
som kan ik uit het verhaaltje halen? Dit is vaak nog erg lastig! Dus oefenen we dat goed.
Tijdens de muziekles zijn we aan het oefenen voor ons optreden op de Driemasterdag. We
hebben een aantal leuke liedjes uitgekozen die we ten gehore gaan brengen, welke dat zijn
verklappen we natuurlijk nog niet. Één ding is zeker: zingen kunnen ze!
Volgende week dinsdag is de sportdag. De kinderen weten al bij wie ze in het groepje zitten
maar het briefje met hun programma deel ik volgende week pas uit. Hier zit een tegoedbon voor
een ijsje bij, dus raak deze niet kwijt!
Woensdag komt de schoolarts bij ons langs. Ook hebben we dan talentenworkshops. Kortom
weer een drukke, maar leuke week voor de boeg.
Juf Amanda
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Groep 8
Volgende keer weer een stukje van groep 8.
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