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Belangrijke data
2 april:
`
3 t/m 6 april:
7 april:
14 april:
15 april:
20 april:
21 t/m 23 april:
22 april:
24 april:
27 april:
29 april:
1 mei:
2 t/m 17 mei:
19 mei:
21 mei:
22 mei:
23 t/m 25 mei:
27 mei:

Paaslunch van 12.00 u tot 13.00 u.
Paasvakantie
Theemiddag met juf Naïma
Open les van 13.45 u. - 14.30 u.
Alle ouders zijn welkom om in de klassen te komen kijken.
Studiedag van Stichting Klasse voor het hele team,
alle kinderen zijn vrij.
Schoolreis naar Drievliet voor groep 1 t/m 6
CITO eindtoets groep 8,
tevens start entreetoets groep 7.
Oud Papier Actie
Koningsspelen/ Brede Schoolfeest
Koningsdag, alle kinderen zijn vrij.
Speelgoedochtend groep 1/2
Excursie naar Boer Bert met groep 3/4
Meivakantie
Theemiddag juf Naïma en luizencontrole.
Sportdag groep 7/8
Sportdag groep 5/6
Pinkstervakantie
Speelgoedochtend groep 1/2

Nieuws uit het kamertje
Afgelopen vrijdag was het dan zover, onze eigen fancy fair op het schoolplein en voor een
deel ook in de school. Het zag er erg bewolkt uit, het was fris, maar gelukkig bleef het droog!
Voor iedereen een geslaagde ochtend met erg leuke activiteiten! Graag willen wij de
ouderraad en alle andere ouders die geholpen hebben hartelijk bedanken voor deze
ochtend!

Inmiddels is er ook een start gemaakt met het organiseren van de koningsspelen. Deze
worden gecombineerd met de brede schooldag en vinden plaats op vrijdag 24 april. U
ontvangt hier nog meer informatie over, ook zal er een oproep geplaatst worden waarin
hulpouders gevraagd worden. Wij hopen dat veel ouders die dag weer iets voor ons kunnen
doen.
Tot slot nog een mededeling waar wij trots op zijn: na een scholing van het team hebben we
een officieel certificaat ontvangen voor het werken met Nieuwsbegrip! We hopen op deze
manier nog effectiever gebruik te maken van deze methode en de kinderen zo goed mogelijk
te begeleiden bij dit belangrijke vak. Binnenkort verschijnt er een officieel bordje bij de
voordeur om te laten zien dat we dit certificaat hebben behaald!
Miranda Jansen

Jarigen in april en mei
3 april
Dounia Imaankaf
6 april
Oumaima Aiaou
8 april
Ali Önder Heybeli
16 april
Djara Lopes Godinho Gomes
16 april
Yasmina Boutaam
20 april
Ipek Heybeli
23 april
Rida El Bachiri
25 april
Dilan Heybeli
6 mei
Melehat Heybeli
15 mei
Burak Harmandar
16 mei
Wassila Laroub
17 mei
Hulya Heybeli
18 mei
Salim Achka
30 mei
Dilara Heybeli

groep 3
groep 3
groep 4
groep 2
groep 4
groep 7
groep 8
groep 1
groep 7
groep 8
groep 8
groep 4
groep 8
groep 1

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Informatie over de schoolfoto´s
Over ongeveer 3 weken ontvangt u een brief op school van de schoolfotograaf.
Daar staat uw persoonlijke inlogcode in. Als u die invoert kunt u de foto´s van uw kind zien ,
bestellen en betalen. In de brief staat binnen hoeveel dagen u kunt bestellen en betalen om

de foto´s gratis te laten verzenden. Als u na die tijd bestelt moet u wel verzendkosten
betalen. De bestelde foto´s worden naar school verstuurd en in de klassen uitgedeeld.
Deze schoolfotograaf heeft meer tijd nodig omdat hij de groepsfoto’s moet bewerken.
Wij hopen op mooie resultaten.

Nieuws uit groep 1-2
Na een leuk project over KLEUR en KUNST is het nu tijd voor de LENTE !
We gaan knutselen, zingen, puzzelen, werkbladen maken en veel leren over de bloembollen
en de jonge boerderijdieren. We gaan buiten , rond de school, kijken wat er in de lente
gebeurt .
De KIKKER krijgt ook veel aandacht, eerst met de boeken van Max Velthuijs en daarna met
een bak kikkerdril in de klas.
De VLINDER wordt ook besproken en bekeken. In de klas zal een bak komen met rupsen en
cocons.
Het woordenschat-onderwijs zal veel nieuwe begrippen bevatten die met deze onderwerpen
te maken hebben.
Verder hebben we in april het volgende op het programma staan:
- 2 april paaslunch. Uw kind hoeft dus geen brood mee te nemen die dag!
- 20 april schoolreisje. JOEPIE !!
De kleuters gaan in 4 groepjes (van 5 kinderen) rondlopen en spelen.
Begeleidsters zijn: juf Naima, juf Nafissa, juf Hinke en juf Yvonne.
In mei wordt Yassir 4 jaar en komt hij elke dag gezellig naar school!
WELKOM op de Rembrandt van Rijnschool, Yassir, we hopen dat je een leuke schooltijd
bij ons krijgt! Er zijn ook veel vrije dagen in deze maanden, we hopen dat iedereen een
fijne meivakantie heeft!
Juf Naima, juf Nafissa, juf Hinke en juf Yvonne.

Nieuws uit groep 3-4
Het kunstproject hebben we afgesloten met een geweldig fancyfair feest op het plein. Wij
hebben alleen maar kinderen met blije gezichten gezien. Bijna alle schilderijtjes zijn
verkocht. Ook hebben ze zelf kleine knuffels en speelgoed gekocht en aan alle spelletjes
meegedaan. Zo’n dag is zeker voor herhaling vatbaar! Tussen de bedrijven door kregen we
ook nog ander meubilair in de klas. We zijn de Willem Alexanderschool erg dankbaar dat we
dat mochten overnemen. Deze tafels en stoeltjes staan steviger op de vloer. Hebben niet
meer een klep waar vingertjes tussen kunnen komen maar een handig laatje om hun boeken
en schrijfspullen in te doen.
Nu de ramen volgeplakt zijn met lentebloemen mag de lente wel eens echt gaan beginnen.
In de klas hebben we het met Nieuwsbegrip over moestuinen gehad. We willen na de Pasen
ook gaan zaaien in de klas. Op vrijdag 1 mei gaan we naar boer Bert om te zien of er al veel
lammetjes en kalfjes zijn geboren. En om te horen wat erop een boerderij allemaal gebeurt.
In de klas zullen we ook volop met het onderwerp “lente” bezig zijn.

De komende tijd valt er nog heel wat te vieren, zoals de Paaslunch, a.s. donderdag 3 april.
De kinderen hoeven dan geen twaalfuurtje mee te nemen. Alleen iets te eten en drinken
voor de kleine pauze. Daarna het schoolreisje naar pretpark Drievliet in Den Haag op
maandag 20 april en de Brede schoolfeestdag op vrijdag 24 april.
Groep 3
Met taal en lezen hebben we de laatste lettercombinaties geleerd: ch, cht, nk en ng. We
kunnen al verkleinwoordjes lezen, als bloempje en muurtje, woordjes met achteraan een d,
die je uitspreekt als een t zoals bad, hond etc. Het nieuwe hoofdstuk zal gaan over techniek.
We gaan woorden leren lezen met –aai, -ooi- en –oei achteraan en woorden met twee
lettergrepen, zoals bedoel, gevaar, boeken en kasten.Kleine dictees maken we in een echt
taalschrift. De letterdoos wordt niet meer zoveel gebruikt.
Met rekenen gaan we leren “handig te rekenen”. Bijv. als 6+6=12, dan is 6+7=13. We gaan
ook sommen in tabellen leren maken en staafgrafieken. Bovendien gaan we twee nieuwe
rekenmethodes uitproberen in de klas: Wereld in getallen en de nieuwe Pluspunt. Om
daarna in het nieuwe schooljaar te kunnen gaan werken met de nieuw gekozen methode.
Groep 4
Op dit moment hebben we het met taal vooral over onze voeding. We besteden aandacht
aan allerlei soorten eten en de manier waarop je het klaarmaakt. Kijkt u maar eens voorin de
klas op de borden. Daar plakken we alle foto’s met bijbehorende woorden op, die we deze
weken leren. Daarna gaat het nieuwe hoofdstuk over “Water”. We gaan het hebben over
zwemles, spelen in het water, water-dieren en planten en waterververvuiling. Een thema
dat zeker zal aanspreken, want bijna alle kinderen zitten op zwemles of hebben al een
diploma gehaald.
Met spelling oefenen we woorden met eind –d, zoals baard. Woorden met twee
lettergrepen, zoals dokter. En korte woordjes als sla, stro en ja. Dit is een voorbereiding op
moeilijkere woorden als jager, slager etc.
Met rekenen gaan we ook de nieuwe methodes Pluspunt en Wereld in getallen uitproberen.
We hebben net de tafel van 3 geleerd. De komende tijd gaan we flink oefenen om de tafels
van 2, 3 en 5 uit ons hoofd te leren. We moeten de antwoorden van de tafels op volgorde en
doorelkaar snel op kunnen zeggen. Het zou fijn zijn, als de kinderen thuis op de computer
kunnen oefenen.
Met Nieuwsbegrip hebben alle kinderen nu een inlogcode met eigen gebruikersnaam en
wachtwoord, zodat ze zelf thuis mee kunnen doen aan de onlinelessen. Dit is zeker aan te
raden! De kinderen leren zelfstandig vragen te maken over de tekst en ook hun
woordenschat wordt veel groter. In de klas hebben we het al uitgeprobeerd en de kinderen
waren erg enthousiast.
Juf Annemiek en juf Nicolette.

Nieuws uit groep 5-6
Koningsdag
24 april vieren we weer koningsdag. ’s Ochtends gaan we weer naar de atletiekvereniging
voor een sportieve ochtend. De precieze tijden zijn nog niet bekend maar we zoeken ouders
die de kinderen van en naar het veld willen rijden.

Korfbaltoernooi
Vrijdag 22 mei hebben wij ’s ochtends een korfbaltoernooi. Wij zoeken hiervoor nog ouders
die de kinderen willen begeleiden en/of de kinderen van en naar Bulwijk rijden.
Mijnklas.nl
Regelmatig kijken wij op mijnklas.nl het valt op dat een groot deel van de kinderen hier heel
weinig mee oefent. Kinderen kunnen thuis hier ook inloggen en de oefeningen doen. Het zou
helpen als dit elke dag minimaal 10 minuten gebeurt.

Nieuws uit groep 7-8
Groep 7/8 is door naar de finale van de Maquettewedstrijd. Op vrijdag 10 april zullen twee
leerlingen in de vorm van een PowerPointpresentatie de maquette gaan uitleggen en
verdedigen voor een aantal juryleden. Dit zal allemaal plaatsvinden in het Stadskantoor in
Utrecht. Zullen we de tweede plaats die we in de voorronde hebben weten te bemachtigen,
vasthouden? We zijn benieuwd, maar bovenal wederom heel trots op nu al een prachtige
prestatie. In de week van 20 -24 april is de grote en spannende CITO-periode van groep 7/8.
Groep 7 zal dan voor een groot en belangrijk deel hun voorlopig advies neerzetten en groep
8 moet dan bewijzen dat ze het advies wat ze gekregen hebben waardig zijn.
24 april zijn de Koningsspelen. Hoe deze ingevuld gaan worden, krijgt u nog te horen.
Na de meivakantie gaan we kijken hoe we het schooljaar voor de groep positief en leuk
kunnen afsluiten. We nemen tenslotte afscheid van groep 8 en dat kan niet onopgemerkt
voorbij gaan. De kinderen zijn nog niet klaar met het project Schilders en Schilderijen, dus
deze zullen de komende tijd bij de crea bea afgemaakt worden.
De Gouden Eeuw en in de industriële Revolutie zullen tijdens geschiedenis besproken
worden. Tijdens aardrijkskunde staan pittige onderwerpen als leven in vrijheid, leven in
armoede en leven in welvaart op het programma. De kinderen leren hoe het is om niet in
een vrij of niet- welvarend land te leven. We mogen eigenlijk niet klagen in ons kleine kouwe
kikkerlandje. Het werken met tabellen, grafieken , kans berekenen, breuken en
oppervlakten blijven de hoofdpunten bij rekenen.

