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Belangrijke data
3 juni:
4 juni:
6 t/m 10 juni:
13 juni:
15 juni:
24 juni:
27 juni:

Theemiddag met juf Naïma.
Oud papier actie.
Pinkstervakantie.
Dansochtend voor groep 3 t/m 8 samen met Dansschool Delicious.
Vaderdag.
Afsluitende theemiddag met juf Naïma.
Spelletjesochtend op het veld van de Jan Steenstraat voor gr 1 t/m 4.

Op donderdag 3 juli hebben wij een studiedag, de kinderen zijn die dag vrij!

Dansochtend Delicious: u mag komen kijken!
Groep 3 t/m 8 gaat op vrijdag 13 juni a.s. de hele ochtend vanaf 9.00 u. dansworkshops
volgen o.l.v. twee dansdocenten Jeroen en Bianca van dansschool Delicious. Er zal veel
geoefend worden met Breakdance en Hiphop. Natuurlijk willen de kinderen aan het eind van
de ochtend graag aan u als ouder en de kinderen van groep 1/2 laten zien, wat ze geleerd
hebben die ochtend. 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 zaal. Komt u ook even kijken?

Nieuws uit het kamertje
Het duurt nog even, maar de weken vliegen om. Over 7 weken komt de zomervakantie al in
het zicht. Deze laatste periode staat in het teken van afronden van dit schooljaar maar ook
zijn we gestart met de voorbereiding voor het nieuwe schooljaar. We zijn ook bezig met de
groepsindeling. Zodra hier meer over bekend is krijgt u hier bericht over.
Voor groep 8 is het helemaal een spannende periode. De laatste weken van hun basisschool!
Er wordt al volop geoefend voor de musical, we zijn erg benieuwd naar het eind resultaat.
Wij wensen groep 8 succes en vooral ook veel plezier met hun musical!

Jarigen in juni
Nafila Eddahbi
Marwa Eddahbi
Achraf Jabna
Ismaïl el Kabch
Zakia Massoudi
Aïmane Koubia
Kenan Heybeli

groep 8
groep 2
groep 6
groep 1
groep 7
groep 1
groep 5

11 juni
13 juni
17 juni
21 juni
21 juni
24 juni
28 juni

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Nieuws uit groep 1-2
De afgelopen weken zijn we bezig geweest met het thema: ‘De sloot’. Wij hebben er allerlei
woordjes over geleerd zoals : het kikkervisje, de waterlelie, de reiger, de zwaan.
We hebben de letter V geleerd van o.a. de vijver, de vis, verliefd. In kleine groepjes hebben we
een kijkje genomen bij de sloot en hebben we een bak met slootwater gevuld, waar we
watervlooien, waterslakjes en een kikkervisje in kunnen zien. We hadden een leskist van de
natuureducatie, waar spullen voor een leuke kikkeropdracht-tocht in zaten. Die hebben we in
groepjes op het plein gedaan. Erg leuk. De kinderen kunnen in ieder geval goed als kikkers
springen!
Ons volgende thema gaat over vlinders en insecten. We hebben al een vlinder in een bak in de klas
gehad en op het plein vrij gelaten.
Verder zijn we met zijn allen bezig om smileys te verdienen voor goed sociaal gedrag. Thuis bent u
er ook vast druk mee bezig. De vaardigheid van de week, krijgt u elke keer mee naar huis, zodat ze
er thuis goed mee door kunnen gaan. We hebben elkaar de 1e week heel veel complimentjes
gegeven.
Een datum om alvast te noteren : 27 juni. Er is dan een spelletjesochtend samen met groep 3/4.
Juf Yvonne, juf Naima, juf Ruth en juf Anja

Nieuws uit groep 3-4
Na alle vrije dagen gaan we hard op weg naar het einde van het schooljaar. We hebben tot
nu toe al heel veel geleerd, de ouders hebben dat kunnen zien op onze inloopavond. Wat fijn
dat er zoveel ouders zijn komen kijken!
Groep 3 werkt de komende weken tijdens de leesles aan kern 11 dat als thema heeft “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! Over een paar weken zullen we een aantal belangrijke toetsen afnemen om het
leesniveau van de kinderen te bepalen. Ook thuis lekker veel lezen helpt altijd mee.
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 “naar de markt”. We gaan
oefenen alfabetiseren en tegenstellingen. Ook gaan we aan de gang met teksten en
gedichten schrijven. De spellinglessen zijn lastig de komende periode. Woorden met een “d”
achteraan (naald, beeld), woorden met een open lettergreep (zoals lopen, raden) en
woorden met gesloten lettergreep (appel, brillen emmer) staan op het programma.
Voor begrijpend lezen gebruiken we Nieuwsbegrip. Iedere week behandelen we een tekst
uit het nieuws en maken we daar vragen over.
We zijn net begonnen met rekenblok 11 en dat staat in het teken van “spelletjes doen”.
Tijdens de eerste les hebben de leerlingen al allerlei reken- en telspelletjes met elkaar
gedaan. We blijven verder oefenen met de tafels van 2,3,4,5 en 10. 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 alle lessen maken we regelmatig gebruik van de tablets, zodat de
kinderen veel op eigen tempo en niveau kunnen werken.
Dan nog een paar belangrijke data:
-op 13 juni is er voor groep 3 t/m 8 een dansochtend op school.
-op 27 juni is er voor groep 3 en 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

Nieuws uit groep 5-6
Korfbal toernooi.
Vrijdag 23 mei hadden wij het korfbaltoernooi. Hier hebben wij ontzettend goed gespeeld!
Een team heeft een wedstrijd verloren, maar de rest wel gewonnen. De twee andere teams
hebben alle wedstijden gewonnen en zijn dus Poulewinnaars!
We hebben de komende weken nog een paar leuke activiteiten, zo hebben we vrijdag 13
juni een dansochtend en vrijdag 20 juni hebben we de soft/slagbal clinic die Achraf voor ons
gewonnen heeft tijdens de koningsspelen.

Nieuws uit groep 7-8
Hallo allemaal.
Ik begin eerst even met het volgende :
Beste Finalisten van het UNICEF Kinderrechten Filmfestival,
Uit totaal 374 gemaakte films zijn jullie voor de finale uitgekozen in Pathe Tuschinski in Amsterdam op
de ochtend van 20 juni. Het is voor ons net zo bijzonder als voor jullie dus wewillen er echt een
onvergetelijke ochtend van maken. In deze mail algemene informatie over de finale en onder (punt
5) een paar belangrijke vragen, waar we graag antwoord op willen.Individueel krijgen jullie nog
informatie over het vervoer met de bus.
1. Programma finale 20 juni Pathe Tuschinski Amsterdam
10.00 Zaal open, eerste scholen kunnen naar binnen.
10.30 Alle finalisten uit het hele land aanwezig
10.45 Voorstellen jury en opening finale
11.00 Start eerste serie films
11.45 Pauze (25 minuten) meegenomen lunch kan worden opgegeten, kinderchampagne in de lobby
12.10 Start tweede serie films
12.55 Einde films, jury verlaat de zaal. Kiezen publieksprijs in de zaal en bloopers
13.15 Winnaars bekend in 4 categorieën. Prijs bestaat uit een mooie glazen UNICEF Film Award en
bioscoopkaartjes voor de hele klas.
- Beste Acteerprestatie
- Beste Kinderrechtenverhaal
- Beste Film
- Publieksprijs
13.30 EINDE
De bussen staan klaar om terug naar school te rijden.
2. Gala kleding en sportief zijn.
Waren de premieres in de verschillende steden al een mooi feest. De finale in de grootste en mooiste
bioscoop in Nederland wordt dat zeker. Net zoals wij er ons uiterste best doen om er een mooie finale
van te maken verwachten we van de groepen (kinderen) dat zij hun best gaan doen om op te vallen
met hun kleding.
Zeg maar tegen de kinderen dat er een stikte dresscode is en dat de jury bij de beoordeling ook streng
naar de kleding van de groepen kijkt.... Het hoeft niet perse heel gala te zijn. Als je in de film
politieagent speelt en je komt in je politie agent outfit is dat ook prima. Je kan er ook klassikaal een
'ding' van maken.

Hoewel we er in geen enkele premiere last van hebben gehad, geef ik voor de kinderen nog even de
volgende regel mee: 'juich zo hard als je kan voor je eigen school,maar wees sportief voor de andere
scholen' (boe-geroep bij anderen scholen wordt streng gestraft)
3. Pauze en eten:
In de pauze zorgen we voor kinderchampagne in de lobby van Tuschinski. Kinderen moeten verder
hun eigen en drinken meenemen. In de zaal moet zij geen troep achterlaten.
4. Kinderen op het podium
We willen graag zo'n 1 tot max 3 kinderen vooraf gaand aan hun film kort (max 1 minuut) interviewen
over hun film/kinderrecht. Het is erg belangrijk dat dit kinderen zijn die dit durven en goed kunnen.
Deze kinderen zijn ook echt verplicht om er feestelijk/apart uit te zien. Ze kunnen zelf iets
voorbereiden of we kunnen vragen stellen (eventueel kunnen we deze vragen van te voren mailen
zodat ze zich daarop kunnen voorbereiden) Als er in de klas echt geen kinderen te vinden zijn die dit
durven laat het ook weten.
Als de kinderen een Award hebben gewonnen dan 'moet' er een ontvangstspeech gehouden worden.
Een schreeuw of JAAA, was bij de premiere voldoende, maar voor de finale verwachten
we dat 1 of 2 kinderen een korte ontvangstspeech hebben voorbereid.
5. Belangrijke vragen
- Kunt u ons het mobiele nummer geven van de leerkracht die mee rijdt in de bus? (we gebruiken dit
nummer alleen om aan de chauffeur van de bus te geven en om contact te houden tijdens de busreis)
- Het adres wat het handigste is om opgehaald te worden met de bus op de ochtend van 20 juni.
(denk hierbij aan een makkelijke weg voor de chauffeur die dichtbij school ligt)
- Kunt u ons de namen geven van de kinderen die vooraf gaand aan de film hun praatje
doen/geïnterviewd worden.
De finale films staan nu overigens tijdelijk niet meer online.
Met vriendelijke groet,
Filip Braams
Creatief Directeur
UNICEF Kinderrechten Filmfestival

Wat een feest he. Het begon als een stage opdracht en het eindigt in het Tuschinski. We zijn
trots op de leerlingen. Dit hele feestgebeuren heeft wel weer wat invloed op de planning
voor de rest van het jaar.
Vrijdag 13 juni :
Dansdag voor groep 7 ( denkt u aan de juiste kleding)
Musical –oefendag voor groep 8 .Door al het feest/filmgedruis
komen we een beetje in tijdnood voor het oefenen van de musical .
Vandaar dat de dansdag voor groep 8 vervalt.
Vrijdag 20 juni:
Filmpremière Tuschinski.
Vrijdag 27 juni:
Bowlen groep 7/8
Eten groep 8 en ouders en leerkrachten
Maandag 7 juli:
Rapport/ voorlopig adviesgeprekken met leerlingen uit groep 7 ,
ouders,
ib-er Carin Frijters en leerkracht groep 7/8 Pim Lambriks.
Woensdag 9 juli:
laatste keer oud-papier !!!!
Vrijdag 11 juli:
afscheid groep 8
Tussen al het feestgedruis en festiviteiten zijn we ook nog gewoon aan het werk.
Het afgelopen jaar wordt nog eens bekeken en belangrijke leerpunten worden nog
herhaald. Denk aan breuken, procenten, werkwoordspelling enz.

De laatste hoofdstukken uit de geschiedenismethode ( 18e en 19e eeuw) worden afgerond
en met aardrijkskunde hebben de kinderen het over rechten van de mens en samenwerking
in de wereld.
Crea Bea : musical , 18e en 19e eeuwse kunst , als we tijd over hebben ook hedendaagse en
moderne kunst ( dan is onze kunstgeschiedenistijdlijn mooi afgerond).
Kortom : de laatste weken zijn aangebroken. Er moet nog flink gewerkt worden, maar er is
ook veel tijd voor ontspanning en bijzondere activiteiten. We gaan het jaar mooi afronden.

