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Van de directie
Zoals in het vorige Scheepsjournaal vermeld krijgen de kinderen op
Koningsdag van groep 1 tot en met 4 een les bij de OKK aangeboden en
de kinderen van de groepen 5 tot en met 8 een gymles in sporthal de
Appelgaard. Alle kinderen zijn om 11.45 uur uit.

Dinsdag 8 mei komt de schoolfotograaf weer langs
om alle kinderen vast te leggen. Broertjes en zusjes
die nog niet op school zitten of al van school af zijn
mogen om 11.45 uur op de foto.

Agenda
17 april:
Musical groep 2
19 april
Groep 5 en 6 School
op Seef.
Fitsen mee.
20 april:
Koningsdag
groep 1 tot en met 8 ’s
middags vrij

21 april t/m 6 mei:
Meivakantie

Dinsdag 15 mei krijgen alle de kinderen van groep 4 tot en met 7 een
8 mei:
proefles HVO en GVO. Beide lessen duren 15 minuten.
Schoolfotograaf
De kinderen krijgen deze les aangeboden om een nieuwe keuze voor
volgend schooljaar te kunnen maken. Kiezen zij volgend schooljaar voor
10 t/m 13 mei
HVO (Humanistisch Vorming Onderwijs) of voor GVO (Godsdienstig
hemelvaartweekend
Vorming Onderwijs)
Aan het einde van de dag krijgen ze een brief mee waarop u samen met
15 mei:
Proefles HVO/GVO
uw kind kan aangeven welke les hij/zij volgend schooljaar wil volgen.
We nodigen de ouders van groep 4 uit om tussen 09.15 uur en 09.45 uur de twee lessen bij te
wonen omdat voor de kinderen van groep 4 deze keuze voor het eerst gemaakt gaat worden.
We hopen volgend jaar ook IVO (Islamitisch Vorming Onderwijs) aan te kunnen bieden. Dit jaar
hadden we genoeg aanmeldingen maar helaas geen vakdocent. Daarom kunnen we 15 mei ook
geen proefles Islamitisch Vormingsonderwijs aanbieden.
Op 15 mei gaat met de kinderen van de groepen 4 tot en met 7 een informatiebrief uit waarop u,
samen met uw kind, uw keuze kunt maken voor HVO, GVO of IVO lessen
in schooljaar 2018-2019.
In het vorige scheepsjournaal schreven we over de wijziging van de datum
voor de schoolreis.
Bij deze wijziging hebben wij geen rekening gehouden met het Suikerfeest
dat 14 juni ’s avonds begint. Dit kan echter ook al 14 juni overdag
beginnen.
We hebben daarom de schoolreis verplaatst naar dinsdag 12 juni.
De kleuterschoolreis is op dinsdag 19 juni
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Groep 1
We zijn bezig met het thema ‘lente’. Woorden als de hyacint, het eendenkuiken en bloesem
staan deze week centraal. Tevens oefenen we veel met begrippen als ochtend, middag, avond
en nacht. Wanneer slaap je? Wanneer is het ontbijt? enzovoort. Volgende week komen onder
andere het sneeuwklokje, krokus en narcis aan de orde.
We knutselen prachtige bloemen in de klas (tulp of hyacint), werken in ons eigen lenteboekje en
maken een mooie kroon, zodat we allemaal als koning of koningin kunnen verschijnen volgende
week. Vrijdag de 20e staan de Koningsspelen namelijk op het programma. Jullie hebben
hierover bericht gekregen via de mail. Met elkaar maken we er een gezellige dag van!
Alvast een hele fijne meivakantie.
Juf Inge & juf Meike
Groep 2
Nog een kleine week en dan kunt u zien wat de kinderen allemaal geleerd hebben op het gebied
van kleinkunst. Want daar mogen we de musical wel onder scharen. We hebben al een aantal
keer geoefend op het toneel. Nu nog de puntjes op de i en dan is het zover. Dinsdagmiddag
treden de kinderen op voor de andere kinderen van de school en ’s avonds voor de ouders en
andere belangstellenden. Er worden weer filmopnames gemaakt. U kunt een DVD (€ 7,00) of
Blu-Ray (€ 8.00) bestellen bij binnenkomst. Graag op de avond zelf gepast betalen. Ook worden
er foto’s gemaakt, die later weer bij te bestellen zijn via de website.
Ondertussen werken we in de klas over de lente en zijn we een muts aan het maken voor
Koningsdag. U krijgt (misschien heeft u het al gekregen op het moment dat u dit leest) een
aparte mail over de Koningsspelen van volgende week vrijdag. Fijn dat er weer ouders zijn die
de kinderen willen begeleiden tijdens het sporten.
Daarna hebben we twee weken vakantie. Voor de kinderen tijd om bij te komen van een drukke,
spannende periode. Maandag 7 mei zien we elkaar weer. Dan gaat de laatste periode tot de
zomervakantie in. Zo snel gaat de tijd. De kleuterschoolreis is overigens op dinsdag 19 juni. Dan
gaan we met de bus naar het Familieparadijs in Zwijndrecht. Tegen dit tijd krijgt u uiteraard meer
informatie. Dan wensen wij u tot slot een fijne vakantie.
Juf Inge en juf Heleen
Groep 3
Misschien hebt u haar al gezien, juf Wiktoria. Zij is 2 weken bij ons in de groep voor een
snuffelstage.
Komende vrijdag zijn we uitgenodigd om een bezoek aan de bibliotheek te brengen, weer een
leuk en leerzaam uitje.
Volgende week sluiten we blok 10 van rekenen weer af met een toets. Vooral de getallenlijn
wordt vaak geoefend. We gebruiken het 100-kralenrek en maken ook zelf getallen: Een grote
stap is 10, een klap is 1. Zo kun je dus bijv. 46 maken: 4 grote stappen plus 6 klappen. We
maken er vaak een raadspelletje van.
Vrijdag 20 april staat bewegen centraal en gaan we sporten bij OKK. Een verzoek om de
kinderen deze dag hun sportkleding mee te geven. Donderdagmiddag mogen de kinderen met
hun eigen meegebrachte speelgoed spelen en gaan we niet gymmen.
Daarna is het tijd om de boeken en schriften te laten voor wat ze zijn, dan mogen we genieten
van 2 vrije weken…
Alvast een fijne vakantie!
Juf Roelie en juf Rian
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Groep 4
Afgelopen maandag hebben we met elkaar een bezoekje gebracht aan de bibliotheek. We zijn
weer voorzien van een nieuwe lading boeken. Leuk om te zien dat iedereen weer super
enthousiast en gemotiveerd is om te lezen.
Met spelling hebben we het gehad over woorden die eindigen op –ee en over verkleinwoorden.
Met rekenen zijn we druk bezig geweest met het oefenen van de tafel van 7. Dinsdag 17 april
hebben we daar een toets over, tevens moet dan het huiswerk ingeleverd zijn. Als het goed is
kent iedereen dan de tafels 1 t/m 10.
Naast het leren van de tafels, zijn we ook fanatiek bezig met klokkijken. Afgelopen week zijn we
aan het oefenen geweest met het aflezen van de 1 minuutstanden op de analoge klok. Bijv.: 3
voor 9 of 7 voor half 5.
I.v.m. de Koningsspelen gaan we volgende week niet gymmen. Net als vorig jaar gaan wij
vrijdagochtend 20 april sporten bij de OKK.
Alvast een hele fijne vakantie!
Juf Naomi
Groep 5
Wat was het een feestje om maandag op school te komen.
De gehele klas was versierd voor de verjaardag van juf Anna!
We werken in de klas veel aan het automatiseren van vaardigheden. O.a. de tafels, de klokken,
het lezen en veel verschillende spellingsdoelen komen voorbij.
We hopen dat de kinderen in de meivakantie ook lekker blijven lezen zodat de groei die de
kinderen maken in stand wordt gehouden. Na de meivakantie nemen we weer een tussentoetsje
lezen af en mogen de kinderen in groei weer tekenen in hun leesgrafiek. Alle kinderen hopen
meer woordjes te lezen dan dat zij de vorige keer hebben gedaan.
Donderdag 19 april mogen alle fietsen weer mee omdat wij weer een les School op Seef krijgen
aangeboden.
Vrijdag 20 april, de laatste ochtend voor de vakantie, vieren wij ook Koningsdag! We mogen dan
in de kleuren oranje, blauw, wit en rood naar school komen. De kinderen die het leuk vinden
mogen deze ochtend in de klas een modeshow lopen om hun mooie Koningsoutfit te showen!
Zoals u heeft kunnen lezen gaan we op de fiets naar sporthal de Appelgaard waar wij een
gymles aangeboden krijgen. We willen alle kinderen vragen hun fiets en gymspullen mee te
nemen. Ook zijn we op zoek naar hulp om met een klein groepje naar de sporthal in de Westwijk
te fietsen.
Het duurt nog even maar via deze weg alvast een fijne vakantie gewenst!
Juf Anna en Juf Berber
Groep 6
U heeft vast gemerkt of gehoord dat er wat problemen waren op school met de wifi, maar dat
heeft de kinderen er niet van weerhouden om flink hun best te doen in de klas.
Redactiesommen, spelling en taal werden voor de verandering met pen en papier geoefend.
Gelukkig kunnen we inmiddels weer op de tablets en het digibord aan de slag. We deden zelf
onderzoek naar voedselketens en de kringloop van het leven. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen
voor de omgeving en andere dieren wanneer de leeuw uitsterft? De komende paar lessen
natuur vormen een vervolg binnen dit thema.
Buiten wordt het steeds wat beter en mooier weer. Veel kinderen hebben dat al goed van te
voren bedacht, want de werkstukken druppelen langzaam binnen. Een aantal zal er nog even
voor moeten gaan zitten, dinsdag 17 april is de uiterste inleverdatum. Daarna even heerlijk
ontspannen tijdens de twee weken meivakantie alvorens we starten met de spreekbeurten.
Vrijdag 13 april zijn we uitgenodigd in de bibliotheek waar we een spannende biebexpeditie
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gaan doen met elkaar. De kinderen leren op een leuke manier over het aanbod aan boeken in
de bibliotheek. Volgende week donderdag 19 april verwachten we iedereen graag op de fiets op
school in verband met het volgen van een praktische verkeersles. Vrijdag 20 april vieren we
Koningsdag in de Appelgaard en ook dan hebben de kinderen de fiets weer nodig. Als groep
fietsen we die dag naar de sporthal heen en weer. ’s Middags zijn de kinderen vrij van school.
Alvast een fijne en hopelijk zonnige vakantie gewenst!
Meester Joni
Groep 7
Het vele oefenen is niet voor niets geweest want wat heeft groep 7 een top resultaat neergezet
bij het verkeersexamen, ik ben super trots op de kinderen! Ook al is de mei vakantie al in zicht
en zijn de kinderen liever buiten dan in de klas, er moet toch echt gewerkt worden. Met spelling
hebben we het over woorden met –iaal, -ieel, -ueel. Niet zo moeilijk zou je denken, maar in
groep 7 zijn de woorden toch echt wel van een niveau hoger dan we gewend zijn; dictatoriaal
bijv.
Met rekenen hebben we redactiesommen gemaakt. Hierbij worden alle aangeleerde strategieën
door elkaar gehusseld en in een verhaaltje gezet. Dan is de grote vraag: wat willen ze nu
weten? Welke som moet ik uit gaan rekenen. Dit vinden veel kinderen nog erg moeilijk, dus
oefenen is belangrijk.
Afgelopen week zijn we gestart met een nieuw hoofdstuk van Natuur en Techniek. Deze keer
gaat het over: is iets dood, levend of levenloos? Een heel interessante vraag en iets waar je
eindeloos over kunt blijven praten.
Een aantal weken geleden zijn we naar de Tiendwaert geweest om beeldjes te keramieken.
Inmiddels zijn deze beeldjes gedroogd en gebakken en zijn ze klaar om opgehaald te worden.
Dit gaan we aanstaande vrijdagmiddag doen. Alle kinderen moeten vrijdagmiddag dus op de
fiets naar school komen. Net als volgende week vrijdag 20 april, want dan zijn de Koningsspelen
bij de Appelgaard en daar gaan wij ook op de fiets naar toe. Diezelfde 20 april zijn de kinderen
’s middags vrij!
Bij deze wens ik u alvast een fijne vakantie!
Juf Amanda
Groep 8
Deze week is de blik gericht op de eindtoets. Ik behandel in de klas nog een aantal zaken, die
misschien iets zijn weggezakt, zoals zinsontleding, gemiddelde berekenen en wel of geen
tussen –n (pannekoek/pannenkoek). Dan moeten we startklaar zijn om de eindtoets goed te
maken. De eindtoets wordt op 16 en 17 april afgenomen in de ochtend. De uitslag wordt rond 16
mei verwacht.
Naast het voorbereiden op de eindtoets spreken we veel over de Tweede Wereldoorlog in de
klas. Dit in verband met 4 en 5 mei. Op vrijdag 20 april gaan we alleen in de ochtend naar
school. Bewegen staat deze ochtend centraal. Zo zullen we in sporthal de Appelgaard gaan
sporten! Graag fietsen mee deze dag. Tot slot maak ik volgende week de indeling van de
musical bekend. De kinderen weten hun rol(len) dus voor de meivakantie. Dan rest mij om u een
fijne vakantie toe te wensen!
Meester Lars
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