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Belangrijke data
4 april
6 april
12 april
13 april
19 april
20 april
21 april
22 april
25 april
9 mei
11 mei
16 mei
19 mei
20 mei
25 mei
26 mei
26 mei
26 mei
30 mei

Theemiddag
Voetbaltoernooi meisjes
Schoolreis groep 1 t/m 6
Voetbaltoernooi jongens
Cito Eintoets t/m 21 april
MR vergadering
Speelgoedmiddag 1-2-3
Brede School feestdag en Koningsspelen
Start meivakantie t/m 6 mei
Theemiddag, luizencontrole
Schoolfotograaf
Vrij ivm tweede Pinksterdag
Sportactiviteit groep 7-8
Sportactiviteit groep 5-6
Voorstelling KUVO groep 1-2-3
Speelgoedmiddag 1-2-3
Techniekdag groep 7-8
Kijkavond op school voor alle groepen
Theemiddag

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. Zie ook de aparte brief
hierover.

Op donderdag 26 mei wordt er voor groep 7-8 een techniekdag op school georganiseerd.
Deze dag sluiten we af met een kijkavond op school. Ook in de andere groepen is er dan een
kijkavond. Wij laten u de begintijd nog weten.
Miranda Jansen

Jarigen in april en mei
3 april
Dounia Imaankaf
6 april
Oumaima Aiaou
8 april
Ali Önder Heybeli
16 april
Yasmina Boutaam
16 april
Djara Lopes Godinho Gomes
20 april
Ipek Heybeli
25 april
Dilan Heybeli
6 mei
Melehat Heybeli
11 mei
Yassir El Ghanjaoui
17 mei
Hulya Heybeli
30 mei
Dilara Heybeli

groep 4
groep 4
groep 5
groep 5
groep 3
groep 8
groep 2
groep 8
groep 1
groep 5
groep 2

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Nieuws uit groep 1-2-3
Niet alleen buiten is het volop lente ook in de klas is het duidelijk te zien.
Dieren met jong, bloembollen, boeken , woordjes , liedjes en knutselwerkjes over dit seizoen
zijn overal te zien.
Groep 1 en 2 starten half april met een nieuw project, namelijk ‘SPROOKJES ‘.
Lekker griezelen met de boze wolf , een enge heks of een reus. Er zal veel voorgelezen
worden en gelukkig weten we dat het altijd goed eindigt want bij elk sprookje hoor je als
laatst : ‘En ze leefden nog lang en gelukkig ‘.
De kinderen krijgen dan de letter ‘g’ aangeboden, de ‘g’ van Hans en Grietje.
Na de meivakantie gaan we van alles leren over de supermarkt en zullen we een echte
supermarkt gaan bezoeken en boodschappen doen.

Eind mei start het project ‘KIKKER’ en dit doen we met veel boeken van Max Velthuijs over
kikker en zijn vrienden , en zien we hoe de ontwikkeling is van kikkerdril tot kikker.
In groep 3 gaat het rekenen verder met o.a. geldsommen en sommen - en + t/m 20.
Met lezen worden veel woorden uit kern 8 herhaald; woorden met een ‘ng’, een ‘nk’ en een
‘ch’. Ook woorden zoals ‘zo’ en ‘takje’. Nieuwe woorden in kern 9 zijn ‘ooi’ (mooi), ‘aai’
(haai)en ‘oei’ (foei) woorden maar ook woorden zoals ‘straat’, ‘schoolreis’ en ‘bakker’.
Het begrijpend lezen wordt ook steeds belangrijker en gaan de kinderen meer vragen over
de tekst beantwoorden.
Belangrijke data in april zijn:
12 april: schoolreisje.
21 april: speelgoedmiddag.
22 april: koningsdag.
Na de koningsdag hebben we 2 weken vrij en kan iedereen lekker uitrusten en genieten van
het mooie weer.
Belangrijke data in mei zijn:
11 mei : schoolfotograaf
25 mei : muziekvoorstelling van de KUVO over Winnie de Poeh.
26 mei: speelgoedmiddag en inloopavond voor ouders. Kinderen laten hun eigen werk zien
en vertellen daarover.
Juf Hester, juf Naima, juf Hinke en juf Yvonne

Nieuws uit groep 4-5-6
Groep 4:
Gaat de komende weken met rekenen de getallen tot 200 verkennen. Optellen/ aftrekken
tot 100 blijven we veel oefenen. Dit mag nog op een getallenlijn op papier uitgerekend
worden. De tafels blijven we veel herhalen, 1t/m 5 en 10 moeten we nu echt snel uit ons
hoofd kennen. De tafel van 6 gaan we ook nog deze weken leren.
Tijdens de taallessen oefenen we veel met het alfabet. We kunnen zinnen in het meervoud
en enkelvoud zetten en breiden onze woordenschat weer verder uit. Met spelling leren we
woorden met een d achteraan(brand), woorden als: fietser, feesten en woorden met een
open lettergreep aan het eind(vla).
Groep 5:
Met rekenen oriënteren we ons in de getallen tot 2000. We herhalen het optellen en
aftrekken tot 1000. Dit mogen we ook met een kladblaadje doen. Moeilijke keersommen als
6x12 en 6x32 blijven we oefenen en ook de deelsommen, met en zonder rest. De tafels
blijven dus heel belangrijk om snel uit het hoofd te kennen.
Het nieuwe taalhoofdstuk gaat over hoe de wereld er van boven uit ziet. We oefenen weer
met vertel en vraagzinnen, meervoud en enkelvoud, lettergrepen verdelen en hoofdletters
toepassen.
Met spelling oefenen we met meervoudsvormen en open lettergrepen. ( dokters,water)

Met geschiedenis hebben we het over de Middeleeuwen: de tijd van de ridders en kastelen.
Heel spannend dus. Met aardrijkskunde krijgen we samen met groep 6 een topotoets over
Nederland op vrijdag 15 april.
Groep 6:
Met rekenen gaan we de getallen tot 100.000 verkennen. Het gewone optellen en aftrekken
tot 1000 wordt herhaald, maar ook het schattend rekenen. Moeilijke
vermenigvuldigingen(7x265) en deelsommen(1200:5) komen aan bod. Ook leren we wat het
gemiddelde is, bijv. het gemiddelde van een aantal rapportcijfers.
Met taal gaat het nieuwe hoofdstuk over opgravingen. We leren weer meer over
werkwoorden, zelfstandige naamwoorden, vertel- en vraagzinnen en doen veel
woordenschatoefeningen.
Met spelling oefen we veel woorden met een dubbele medeklinker (mattenklopper),
meervoud op –s,(hoofdletters), woorden die beginnen met f/v en s/ z.
Geschiedenis en aardrijkskunde (zie groep 5)
Nog een paar belangrijke data:
Dinsdag 12 april: schoolreisje naar speeltuin Oud-Valkeveen.
Vrijdag 15 april: Topotoets van Nederland, voor groep 5/6.
Vrijdag 22 april: Koningsdag.
Eerst gaan we weer samen met de kinderen van de Willem Alexanderschool ontbijten.
Daarna worden de Koningsspelen gehouden op het atletiekveld van Clytoneus. Het zou heel
fijn zijn als alle kinderen van groep 4/5/6 erheen gebracht en gehaald kunnen worden met
auto’s. Bij de deur van ons lokaal hangt een intekenlijst. Het gaat om in totaal 25 kinderen.
ZONDER UW HULP KAN HET NIET DOORGAAN!!

Nieuws uit groep 7-8
Hallo allemaal,
Groep 7/8 is weer door naar de finale van de maquettewedstrijd!
Het mooie ontwerp, de goede gedachtegang achter het ontwerp en de uitvoering zorgden
ervoor dat de RvR als eerste is geëindigd in de voorronde van de jaarlijkse maquette
wedstrijd. Wederom een prachtige prestatie van de kids uit groep 7/8.
Over drie weken begint er een spannende tijd voor de leerlingen uit groep 7/8. Groep 7 gaat
hun Cito-Entreetoets maken om te bepalen welk middelbaar school niveau het beste bij hun
past en groep 8 maakt dan de Cito Eindtoets om te kijken of ze inderdaad op het
adviesniveau functioneren. ’s Ochtends zal in het teken staan van de toetsen en ’s middags
even een beetje ontspanning.
Verder zit meester Pim in de laatste fase van zijn studie Rekenen en Wiskunde. Als
eindopdracht moet hij een onderzoek doen naar het rekenonderwijs op de RvR. Het
onderzoek bestaat uit een experiment met betrekking tot meten en meetkunde ,
tabletgebruik en samenwerking. Meester Pim is benieuwd naar de uitkomsten van dit
onderzoek en zal daar een uitgebreid verslag over schrijven.

Voor meer uitgebreide informatie uit groep 7/8 verwijst meester Pim naar de
weekoverzichten die uitgedeeld worden.

