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Belangrijke data
8 juni:
9 juni:

12 juni:
18 juni:
21 juni:
24 juni:
25 juni:
26 juni:
30 juni:

Algemene ouderavond vanaf 19.30 u.
Afsluitende theemiddag met juf Naïma.
Dansochtend voor groep 3 t/m 6 samen met dansdocenten van
dansschool Delicious. Presentatie voor de ouders en groepen 1 /2 en
7/8 vanaf 11.30 u.
Poldersporten voor groep 8.
s’ Avonds barbecue gr.8 met ouderraad en leerkrachten .
Begin van de Ramadan.
Vaderdag.
Speelgoedochtend voor groep 1/2.
Studiedag van het team. Alle kinderen zijn vrij.
Spelletjesochtend gr. 1 t/m 4 op het veld van de Jan Steenstraat.
Rapportgesprekken voor de ouders.

Dansochtend Delicious
Groep 3 t/m 6 gaat op dinsdagochtend 9 juni a.s. vanaf 9.00 u. dansworkshops volgen o.l.v.
twee dansdocenten Lara en Bianca van dansschool Delicious. Er zal veel geoefend worden
met moderne dans en Hiphop.
Natuurlijk willen de kinderen aan het eind van de ochtend graag aan u als ouder en de
kinderen van groep 1/2 en 7/8 laten zien, wat ze allemaal geleerd hebben.
U bent van harte welkom om vanaf 11.30 u. tot 11.50 u. te komen kijken naar een
swingende eindpresentatie. Bij mooi weer buiten op het plein voor de school, als het regent,
binnen in de gymzaal. U komt toch ook even?
Nieuws uit het kamertje
Op maandagavond 8 juni hebben wij een extra ouderavond. Graag informeren wij u tijdens
deze avond over de groepsindeling van het komende schooljaar. De ouderavond start om
19.30 uur.
Miranda Jansen

Jarigen in juni
13 juni
Marwa Eddahbi
17 juni
Achraf Jabna
21 juni
Ismaïl el Kabch
21 juni
Zakia Massoudi
24 juni
Aïmane Koubia
28 juni
Kenan Heybeli

groep 3
groep 7
groep 2
groep 8
groep 2
groep 6

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Nieuws uit groep 1-2
De afgelopen weken zijn zo snel voorbij gegaan! De kinderen hebben van alles geleerd over
kikkers. Ze weten nu hoe de ontwikkeling verloopt van kikkerdril tot kikker. We hebben
slootwater bekeken (helaas was er vanwege de kou nog geen kikkerdril te vinden) en de
kinderen hebben allerlei werkjes hierover gedaan. De klas ziet er prachtig uit met al die
kunstwerken.
Het volgende thema is van rups tot vlinder. Ook hierbij gaan de kinderen van alles leren over
de ontwikkeling . Natuurlijk gaan we rupsje Nooitgenoeg voorlezen, gaan de kinderen
werkbladen maken en knutsels.
De kinderen hebben de volgende letters al aangeboden gekregen: r, s, p, w, m, k en i. We
spreken de lettes uit zoals ze klinken! Niet zoals ze in het alfabet aangeboden worden.
In de komende weken komen de v, z en oo aan bod. Van vis, vlinder, zon, zomer, roos en
boom.
Op vrijdag 26 juni is het weer Spelletjesochtend. Dit wordt georganiseerd door Schoolsport
Woerden en het wordt gehouden op het veld in de Jan Steenstraat. We kunnen nog enkele
hulpouders gebruiken. Mocht u het leuk vinden om een groepje kinderen te begeleiden
langs allerlei spelletjes, dan kunt u zich hiervoor opgeven bij juf Hinke.
Juf Yvonne, juf Naima, juf Nafissa en juf Hinke

Nieuws uit groep 3-4
We zijn hard op weg naar het einde van het schooljaar. Er moet nog wel even flink worden
gewerkt.
De komende weken zullen in beide groepen Cito toetsen op het gebied van rekenen en taal
worden afgenomen. We proberen dit zoveel mogelijk in een ontspannen sfeer te doen want
sommige kinderen vinden het al eng genoeg. U kunt ervoor zorgen dat uw kind goed
uitgerust op school komt, zodat er geconcentreerd kan worden gewerkt.
Tijdens de knutsellessen gaan we aan de gang met het thema zomer. Hopelijk zullen we de
zon veel zien de komende periode
Groep 3 heeft kern 10 van Veilig leren lezen bijna afgerond en werkt daarna aan kern 11
met als thema “mijn lievelingsboek”. Er zal veel geoefend worden met tweelettergrepige
woorden met een open lettergreep, zoals lopen, lezen , knopen, tranen. Ook zal er veel tijd
worden besteed aan begrijpend lezen want hoe goed je ook kunt lezen, als je niet begrijpt
wat je leest heb je er niets aan!
De rekenlessen staan in het teken van “de kinderboerderij”. We gaan tellen tot 100 en weer
terug, en we gaan deze getallen ook opschrijven. Verder oefenen we met sommen tot en
met 20 en gaan we rekenen met tientallen.
Groep 4 gaat tijdens de taallessen aan de gang met het thema “de avondvierdaagse”.
De spellinglessen zijn lastig de komende periode. Woorden met een lange klank achteraan
(sla, vlo), met een open lettergreep ( apen, koken) en woorden met gesloten lettergreep
(appel, brillen) staan op het programma.
Voor begrijpend lezen behandelen we nog steeds iedere week een tekst van Nieuwsbegrip
en maken we daar vragen over. De kinderen kunnen ook thuis op de computer aan
opdrachten van Nieuwsbegrip werken, ze hebben hier een inlogcode voor gekregen.
We zijn bijna klaar met rekenblok 10, daarna verder met rekenblok 11 en dat blok staat in
het teken van “spelletjes doen”. We blijven verder oefenen met de tafels van 2,3,4,5 en 10.
Als de kinderen één van deze tafels goed kennen krijgen ze een sticker op hun tafeldiploma.
Het maken van sommen tot en met 100 wordt veel geoefend, en het schrijven van getallen
tot en met 200 gaan we ook proberen.
Tijdens bijna alle reken- en taallessen werken we ook op de tablets, zodat de kinderen veel
op eigen tempo en niveau kunnen werken.
Dan nog een paar belangrijke data:
-op 9 juni is er voor groep 3 t/m 6 een dansochtend op school.
-op 26 juni is er voor groep 1 t/m 4 weer de jaarlijkse spelletjesochtend.
Over beide activiteiten zult u nog informatie ontvangen.
Genoeg te doen dus is de komende periode!
Juf Nicolette en juf Annemiek

Kinderzwerfboekenkast
Tussen het lokaal van groep 5/6 en 7/8 staat een kinderzwerfboekenkast. In deze kast staan
allemaal kinderboeken die de kinderen altijd mogen pakken en mee naar huis mogen
nemen. Als het boek uit is moet het weer terug gezet worden in de kast. Alle zwerfboeken
zijn voorzien van een sticker aan de voorkant en aan de binnenkant. Hier kunt u ze altijd aan
herkennen.
Nieuwe zwerfboeken zijn altijd welkom. Mocht u thuis kinderboeken hebben liggen waar
niets meer mee gedaan wordt, dan kunt u die altijd afgeven aan juf Carin of juf Chantal. Wij
zorgen er dan voor dat ze gestickerd worden en een mooi plaatsje krijgen in de
zwerfboekenkast..
Meer informatie kunt u vinden op www.kinderzwerfboek.nl

Officiële opening van de kinderzwerfboekenkast door juf Miranda.
Nieuws uit groep 5-6
Korfbaltoernooi
De kinderen hebben ontzettend goed gespeeld tijdens het korfbaltoernooi! Er is een
fairplayprijs en een pouleprijs gewonnen!
Dansen
Dinsdag 9 juni is er een dansochtend voor groep 3 t/m 6. De hele ochtend gaan de kinderen
oefenen met een dans. Om 11.30 is de presentatie waar natuurlijk ouders van harte
uitgenodigd zijn om te komen kijken.
Rekenen
Voor zowel groep 5 als voor groep 6 blijft het oefenen van klokkijken en tafels oefenen heel
belangrijk. Bij klokkijken moeten de kinderen de analoge en de digitale klok kennen.
de tafels moeten regelmatig herhaald worden zodat ze niet vergeten worden. Ook het
kennen van de deeltafels is belangrijk.
Film
De kinderen zijn samen met juf Kelly bezig met het maken van een film. Het gaat over een
meisje wat gepest wordt en dan de pestkop tegenkomt tijdens haar vakantie. Komt dit nog
goed?!?
Juf Hester en juf Chantal

Nieuws uit groep 7-8
Alle leerlingen van groep 8 zijn ingeschreven op de Middelbare School. Ze zijn zich nu aan
het klaarmaken voor het grote afscheid van de Rembrandt van Rijnschool. De kinderen zijn
aan het oefenen voor de musical en de laatste hoofdstukken uit de basisschoolboeken
worden afgerond.
Groep 7 zit daarentegen in een andere spannende periode. Ze zullen aan de hand van de
resultaten van hun Entreetoets, Cito-toetsen en methode-gebonden toetsen hun voorlopig
advies gaan krijgen voor de middelbare school.
Omdat dit jaar het kamp helaas niet door is gegaan, staan er nog wel alternatieve uitjes op
het programma. Op vrijdag 12 juni gaat groep 7/8 Poldersporten gefinancierd door de
eerste prijs van de Maquette en ´s avonds is er een afscheidsbarbecue met de kinderen van
groep 8.
Hopelijk kunnen we 16 juni met groep 7-8 naar Walibi, zodat de pijn van een afgelast kamp
een beetje verzacht kan worden.
Meester Pim

