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Belangrijke data
7 maart
10 maart
14 maart
21 maart
23 maart
23 maart
24 maart
25 maart
28 maart
31 maart

Theemiddag
Lijnbaltoernooi voor groep 5 en 6
Groep 7 en 8 naar Tivoli
Week van het openbaar onderwijs
Grote Rekendag met de hele school
Open dag
Studiedag, alle kinderen zijn vrij
Vrij ivm Goede Vrijdag
Vrij ivm Tweede Paasdag
Speelgoedmiddag groep 1-2-3

Let op: de kijkavond van 15 maart gaat niet door. Deze wordt verschoven naar 26 mei.

Nieuws uit het kamertje
In samenwerking met de Willem Alexanderschool en de Brede School organiseren we ook dit
jaar weer activiteiten voor de Koningsspelen. Deze worden gehouden op vrijdag 22 april. Wij
zijn op zoek naar ouders die ons die dag kunnen helpen, bijvoorbeeld tijdens het ontbijt,
voor het rijden naar het sportveld of bij de activiteiten op school. U ontvangt nog meer
informatie over de Koningsspelen.
Tijdens de theemiddag van maandag 7 maart as zal ik voor een deel aanwezig zijn. Dit biedt
de gelegenheid om met elkaar bij te praten of als u vragen heeft deze te stellen. Graag tot
maandag.
Miranda Jansen

Jarigen in maart
8 maart
9 maart
11 maart
20 maart
28 maart

Daariin Jeylani
Zakaria Moussaoui
Izel Heybeli
Yassine El Bouchihi
Ilyass Arbaj

groep 6
groep 2
groep 7
groep 3
groep 7

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Nieuws uit groep 1-2-3
Na de vakantie zijn we begonnen met het thema KLEUR.
Om die reden mogen de kinderen de aankomende 2 weken elke dag in een bepaalde kleur
naar school komen. Hieronder een lijstje met wanneer welke kleur aan de beurt is:
Maandag 7 maart: blauw
Dinsdag 8 maart: groen
Woensdag 9 maart: rood
Donderdag 10 maart: geel
Vrijdag 11 maart: oranje
Maandag 14 maart: grijs
Dinsdag 15 maart: bruin
Woensdag 16 maart: zwart
Donderdag 17 maart: wit
Vrijdag 18 maart: alle kleuren
Op de lettertafel zullen de letters oo en m centraal staan de aankomende periode.
In groep 1/2 zijn we deze week ook begonnen met de weektaak. De kinderen moeten
bepaalde werkjes doen in een week. Ze mogen zelf weten wanneer. De kinderen leren hier
door meer zelfstandigheid en ze leren het plannen van hun werkjes.
Met groep 3 zijn we druk bezig met het verder leren van lezen. We oefenen nu vooral met
het lezen op tempo. Dit kunt u ook thuis goed oefenen. Ook leren we al een beetje
begrijpend lezen, vragen maken over een stukje tekst.
Met rekenen gaan de sommen straks over de 10 en leren we klokkijken.
Juf Yvonne, juf Hinke, juf Naima, juf Rose en juf Hester

Nieuws uit groep 4-5-6
We zijn na de voorjaarsvakantie weer fris aan het werk gegaan.
Groep 4:
Gaat de komende weken tijdens de rekenlessen druk aan de gang met keersommen,
optellen en aftrekken onder de 100, digitale klokken en meten.
Tijdens de taallessen leren we goede zinnen maken, woordbetekenissen, tegenstellingen en
oefenen we met het alfabet.
Groep 5:
Werkt tijdens de rekenlessen o.a. aan moeilijke keersommen (5x5, 5x50, 5x15), deelsommen
en deelsommen met rest, digitale tijden, maten ( cm, m, dm, km) en rekenen met
geldbedragen.
Tijdens de taallessen komen voorzetsels (de,het, een), tegenstellingen, het alfabet en
spreekwoorden aan de orde. Verder zijn ze druk met aardrijkskunde en geschiedenis.
Groep 6:
Rekent al tot 1000. Ze kijken zelfs al naar getallen tot 10.000! Verder werken ze met
inhoudsmaten (ml, cl, dl, l) , geld en breuken.
Tijdens de taallessen wordt er o.a. geoefend met persoonsvormen, samenstellingen,
hoofdletters en woorden bij de goede categorie indelen. Ook groep 6 werkt hard tijdens de
geschiedenis- en aardrijkskundelessen.
Nog een paar belangrijke data voor groep 5 en 6:
Dinsdag 8 maart: Toets geschiedenis over de Romeinen. De kinderen hebben een leermapje
mee naar huis genomen. Het zou fijn zijn als u een keer met ze kunt oefenen.
Donderdag 10 maart: lijnbaltoernooi. De ouders die mee heen rijden worden om 10.30 uur
op school verwacht. De ouders die de kinderen komen ophalen bij de Regenboogschool
worden daar om 12.55 uur verwacht. Hartelijk dank vast voor uw hulp, zonder die hulp
kunnen deze activiteiten niet doorgaan.
Groeten van:
Juf Nicolette, juf Romy en juf Annemiek

Nieuws uit groep 7-8
Voor al het nieuws en actualiteiten uit groep 7-8 verwijzen we voor dit moment naar de
wekelijkse overzichten die meester Pim meegeeft aan de kinderen.

