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Belangrijke data
1 april:
`
14 april:
16 april:
17 april:
19 april:
22 t/m 25 april:
25 april:
26 april t/m 6 mei:
7 mei :
11 mei :
13 mei:
22 mei:
23 mei:
28 mei:
29 mei t/m 1 juni:

Theemiddag met juf Naïma
Schoolreisje gr. 1 t/m 7 naar Dierenpark Amersfoort.
Oud-papier actie
Paaslunch op school voor alle kinderen
Speelgoedochtend groep 1/2
Kamp groep 8 en Cito entreetoets groep 7
Koningsspelen/ Brede Schoolfeest
Meivakantie
Schoolfotograaf, MR vergadering
Moederdag
Theemiddag/ Luizencontrole met juf Naïma
Sportdag gr. 7/8
Sportdag gr. 5/6
Studiedag van Stichting Klasse. Alle kinderen zijn vrij.
Hemelvaartsvakantie

Nieuws uit het kamertje
Nog 4 weken naar school en dan hebben we meivakantie. Wat vliegt de tijd toch! De
komende weken staan er allerlei activiteiten gepland, zoals de schoolreis, het kamp van
groep 8 en de Koningsspelen. In de agenda hierboven staat alles vermeld, ook staan er alvast
de belangrijke data voor mei in genoteerd.
In mei gaan wij ook een start maken met een nieuwe indeling van ons schoolplein. Dit houdt
in dat er een aantal vakken geschilderd worden. Om deze vakken daarna optimaal te kunnen
gebruiken, komen er allerlei materialen om nog meer te spelen en te bewegen. We krijgen
van het beweegteam Woerden hulp om dit te kunnen realiseren. Voor het verven van de
vakken zijn we op zoek naar ouders die willen helpen. We zouden het leuk vinden als een

aantal vaders (of misschien ook wel moeders) ons kunnen helpen. Ook gaan wij een aantal
kinderen vragen om mee te helpen. Dit alles gaat gebeuren op woensdagmiddag 21 mei. U
kunt zich nu al opgeven bij 1 van de leerkachten!
Miranda Jansen
Jarigen in april
3 april
Dounia Imaankaf
6 april
Oumaima Aiaou
8 april
Ali Önder Heybeli
8 april
Samira Hamdi
16 april
Yasmina Boutaam
17 april
Taissa Gomes Almeida
20 april
Ipek Heybeli
23 april
Rida El Bachiri

groep 2
groep 2
groep 3
groep 8
groep 3
groep 1
groep 6
groep 7

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Groep 1 en 2
Wij hebben inmiddels het sprookjesthema afgesloten. De kinderen hebben veel over
sprookjes geleerd en hebben heel hard gewerkt.
Misschien zijn ze thuis nog wel aan het toveren met hun toverstafje!
In deze periode is meester Ron ook nog in onze klas geweest om te praten over
gezond eten en waar dat allemaal belangrijk voor is.
We hebben ook met elkaar besproken of ze gezonde dingen meenemen voor de pauze en
lunch. Dat was niet altijd het geval. Misschien kunt u er samen met uw kind weer eens
goed op letten. En weet u nog… woensdag is het fruit-dag!
Na afloop heeft meester Ron nog leuke bewegingsspelletjes gedaan met de kinderen.
Inmiddels zijn we begonnen met praten, werken en zingen over de lente. We gaan
het hebben over jonge dieren, bloemen etc. Maar letten ook op wat je buiten allemaal
ziet veranderen: blaadjes aan de bomen, lieveheersbeestjes, mooi weer. We gaan aan de
gang met de letter L van Lente. En gaan weer veel woorden leren zoals: krokus, tulp,
lammetje, schaap, kip, kuiken, koe, kalfje.

10 april gaan we naar een voorstelling van de KUVO, die heet De Olifant en wordt verzorgd
door Troupe A’dour. Altijd weer leuk.
In de week voor het schoolreisje gaan we als voorbereiding praten en werken over de
dierentuin.
17 april hebben we een gezellige paaslunch op school, de kinderen hoeven geen eten mee te
nemen.
Op 25 april is er geen speelgoedochtend in verband met het Brede schoolfeest en
koningsspelen.
Vanaf deze week komt Dilan wennen. Alvast een fijne tijd op school gewenst.
Juf Naima, juf Yvonne, juf Ruth en juf Anja

Groep 3 en 4
De ramen zijn volgeplakt met lentebloemen en bij boer Bert hebben we gezien, dat er al
lammetjes en kalfjes zijn geboren. De lente is echt begonnen. In de klas zijn we er volop
mee bezig. We hebben bloesembomen geschilderd, lammetjes gemaakt, verhaaltjes
geschreven over de lente en werken als we klaar zijn vaak in ons lenteboekje.
Ook zijn we druk bezig met het voorbereiden van een voorstelling voor groep 1/2 en de
schakelklas. We geven een kleine voorstelling op donderdagmiddag 3 april, waarin we
dansen, voetbaltrucs en circuskunstjes vertonen. We hebben er erg veel zin in!
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. We rekenen met geld en dat gaat al
behoorlijk goed.
Groep 4
Op dit moment hebben we het met taal veel over onze voeding. We besteden aandacht aan
allerlei soorten eten en de manier waarop je het klaarmaakt. Kijkt u maar eens onder het
digibord naar de woordenmuur. Daar plakken we alle foto’s met bijbehorende woorden op,
die we deze weken leren. Ook gaan we nog een keer de keuken in om zelf te koken. We
denken eraan om met Pasen zelf wat gerechten klaar te maken, die we daarna lekker
kunnen gaan opeten in de klas tijdens de Paaslunch. 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 gaat het hoofdstuk over bouwen. Een nieuw winkelcentrum wordt geopend.
We bouwen de winkels na met blokjes en tekenen er ook plattegronden bij. We gaan de
tafel van 3 leren. Ook verhoudingen gaan we leren. Bijv. 1 bos bloemen heeft 5 rozen. 3
Bossen bloemen hebben dan 15 rozen. En we werken veel aan allerlei verhaaltjessommen.
Juf Annemiek en juf Nicolette.

Groep 5 en 6
Afgelopen maandag zijn we met de klas naar boer Bert in Kamerik geweest. Wat een leuke
ochtend was dit. De kinderen hebben in groepjes allerlei opdrachten uitgevoerd die te
maken hadden met dieren en andere zaken van de boerderij. We mochten de kalfjes hooi
geven, de stal aanvegen, de koeien tellen in de grote stal, kijken hoe je een koe moet melken
en proberen slagroom te kloppen. Ook moesten we kippen tellen, het paard aaien, konijnen
voer geven en proberen van wol een draad te maken. Er waren ook een paar kleine
lammetjes, erg schattig. Kortom, een drukke maar zeer leuke ochtend! Leuk om te zien dat
een aantal kinderen hier helemaal op hun plek waren. De foto’s die gemaakt zijn komen als
het lukt in de klas te hangen. Kunt u allemaal zien hoe leuk we het hebben gehad.
Deeltafels
Een goede beheersing van de deeltafels is heel belangrijk. We zijn daarom in de klas hier ook
veel mee bezig. Alle kinderen hebben een blad met deeltafels mee naar huis gekregen zodat
zij dit ook thuis kunnen oefenen.
Gym
Tijdens de gym bewegen de kinderen veel, dit zorgt natuurlijk voor zweet, zoals u begrijpt
helpt hiertegen niet alleen deodorant. Daarom is douchen na de gym verplicht. Wanneer
kinderen niet mogen douchen, moet dit aan ons doorgegeven worden door middel van een
briefje.
Nieuwsbegrip
De eerste stap van nieuwsbegrip; wat doe je allemaal vóór je een tekst gaat lezen, begint bij
veel kinderen nu een beetje bekend te worden. We blijven deze stap natuurlijk aandacht
geven maar we gaan nu ook meer oefenen met de stappen tijdens het lezen.
De kinderen moeten nog steeds de les ook thuis op de computer maken en ook hier gaan we
een stapje verder. De kinderen moeten nu 6 van de 10 vragen goed hebben (60%) dit gaan
we langzaam uitbreiden naar meer.
Koningsspelen
Vorige week hebben de kinderen een brief meegekregen over de koningsspelen. Hierin staat
dat groep 5/6/7 ’s ochtends op de fiets naar het sportveld gaan. Dit geldt alleen voor groep 7
van onze school. Groep 5/6 gaat met de auto. Hiervoor zoeken wij nog mensen die de
kinderen willen brengen en halen. U kunt u opgeven bij de leerkrachten.

Groep 7 en 8
Wat een feest !!!!!
Door met de film en door met de maquette. De kinderen zijn goed bezig. De nieuwe
filmopnames zijn op maandag 31 maart gemaakt en zullen op 2 juni getoond worden in het
Paté theater in Utrecht. De PowerPointpresentaties over het verloop van de bouw van de
maquette worden door groep 8 in elkaar gezet en op 11 april door 2 leerlingen
gepresenteerd.
Groep 7 is begonnen met het maken van WEBPADEN- Zintuigen . Een zoektocht naar
antwoorden op het internet over zintuigen. Op deze manier leren de kinderen een weg te
vinden in het doolhof van informatie op het internet en meteen het een ander over
zintuigen.
Wat betreft werkwoorden zit groep 7 nu ook in de voltooid deelwoorden en klank
veranderende werkwoorden.
Met rekenen zitten de kinderen midden in maten/meten/ gewichten en afstanden.
De Gouden Eeuw is nog steeds onderwerp van gesprek tijdens de geschiedenislessen.
Grondstoffen en energiebronnen is het thema bij aardrijkskunde.
Vrijdag 11 april: finale maquette
Maandag 14 april : schoolreis
Dinsdag 22 april t/m donderdag 24 april: Cito entreetoets
Vrijdag 25 april: Koningsspelen
Groep 8
Druk met het maken van de PowerPointpresentaties over de maquette.
Niet meer zo druk met rekenen, maar steeds drukker met wiskunde. Ruimtelijk inzicht,
statistieken en kans berekenen zijn nu veel meer aan de orde.
Geschiedenis: groep 8 zit in de 18e en 19e eeuw en bekijkt Europa ’s macht in de rest van de
wereld.
Aardrijkskunde: wereldnieuws en wereldvrede.
Crea Bea : Rembrandtschilderijen en langzaam een begin maken met de eindmusical !!!!!!
Vrijdag 11 april: finale maquette
Dinsdag 22 april t/m vrijdag 25 april: Kamp !!

