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Theorie-examen verkeer gr 7
Regionale Staking Onderwijs
Zie als bijlage brief aan ouders van ons bestuurskantoor
Basisschool is die dag gesloten voor alle leerlingen!!

Schoolvoetbal
Wat fijn om te zien dat er zoveel sportieve kinderen zich hebben opgegeven
voor het schoolvoetbal. Inmiddels is het programma bekend en hebben de
deelnemende leerlingen het programma mee naar huis gekregen. Ook hebben we inmiddels genoeg leiders om de teams te begeleiden. U bent natuurlijk van harte welkom om de leerlingen aan te komen moedigen. We hopen
op een gezellige maar vooral sportieve middag voor alle teams!
Om beide dagen soepel te laten verlopen hier nog wat aandachtspunten:
- Groep 7/8 speelt met 1 team op woensdagmiddag 4 april. De eerste wedstrijd start om 13.50 uur.
- Groep 5/6 speelt met 2 teams op woensdagmiddag 18 april. De eerste wedstrijd start om 13.15 uur.
- De leerlingen krijgen vooraf een voetbaltenue van school. Dit kan de dag na het toernooi,
ongewassen, weer ingeleverd worden bij de leerkracht.
- De spelers zorgen dat ze 15 minuten voor aanvang van hun eerste wedstrijd bij Mulo aanwezig zijn.
- Zorg dat je eventueel wat drinken en eten voor tussendoor meeneemt.
- Laat waardevolle spullen a.u.b. thuis.
Felicitatie
Juf Janine is vorige week bevallen van een gezonde dochter, genaamd Mirthe.
Van harte gefeliciteerd! Wij wensen haar en haar gezin een hele fijne kraamtijd toe.

Groepen 1/2
Vandaag hebben de kleuters een mooie dansvoorstelling van dansgroep ‘de Stilte' gekregen.
Dat was gaaf! In groep 1/2 zijn we ook volop met de lente en talenten bezig, Ta-lente! We hebben zelfs
een broedmachine, misschien komen er nog wel kuikentjes! De talenten van de kinderen worden ook al
steeds duidelijker in de klas. Wat kunnen ze al veel! Nu gaan we ook nog kijken wat we dan nog willen
leren.
Groepen 3
Kern 9 is alweer voorbij. Dat wil zeggen dat wij graag de leenboekjes weer terug willen op school.
Bij het rekenen oefenen we met betalen met centjes.
Helaas blijven er erg veel fruitbakjes en bekers op school liggen. Mochten ze in de
fruitbakken liggen dan leggen de leerkrachten de bakjes en bekers bij Pietje neer.
Yes meneer Mike is geslaagd!
Aanstaande vrijdag vanaf 11.30 neemt meneer Mike afscheid van groep 3a.
Groep 5b
Donderdag 5 april wordt thema 4 van geschiedenis getoetst. Vorige week hebben de kinderen de
samenvatting mee naar huis gekregen. De volgende begrippen staan centraal: de keerploeg,
het drieslagstelsel, de ambachtsman, het kasteel, de stadsmuur, de stadspoort, de gracht,
de kooplieden, de jaarmarkt, de burger, de pest, de stadsrechten en de Hanze.
Groepen 6
Afgelopen week hebben we samen een gedeelte van een vernieuwde methode uitgeprobeerd.
Kinderen hebben dan ook een samenvatting meegekregen met een iets andere lay-out.
Donderdag hebben ze hierover een toets.
Deze week proberen we weer een andere methode uit.
Deze week zijn de stagiaires er de hele week en zij zullen dan ook een aantal lessen gaan verzorgen.
Aanstaande vrijdag komt Phileutonia voor de laatste keer op school.
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Met rekenen zijn we druk aan het oefenen met erbij sommen, geld rekenen (wat moet je betalen en wat
krijg je terug?) en coördinaten.
Groep 7
Vorige week hadden we een keer 3 juffen in 1 week.
Juf Karlijn is inmiddels aan het genieten van haar zwangerschapsverlof. Ze wilde jullie nog laten weten
dat ze erg blij en verrast was met alle cadeautjes die ze had gekregen.
Vanaf deze week zijn juf Rita en juf Kim de vaste gezichten in groep 7.
Deze week gaan we extra oefenen voor het theoretisch verkeersexamen dat we op donderdag 12 april
gaan maken. Vorige week zat er bij het huiswerk een leerpakket verkeer. Deze week komt er geen
nieuw huiswerk bij!
Dan nog even dit:
De datum van het praktijkexamen verkeer is verplaatst naar dinsdagmiddag 15 mei 13.15 uur. We zoeken nog 1 ouder die met ons heen en terug wil fietsen naar de Cacaofabriek (het start- en eindpunt van
de route). Omdat we om 13.15 uur bij de Cacaofabriek worden verwacht, blijven we die dag op school
lunchen. Graag dus een lunchpakket met drinken mee naar school. Rond 12.30 uur zullen we vertrekken richting de Cacaofabriek. We zijn rond 15.00 uur weer terug op school.
Groepen 8
Huiswerk en citotoets
Deze (korte) week ook een kleiner huiswerkpakketje voor de 8 ste groepers.
In de klas werken we niet met kortere pakketjes, juist niet, want we zijn ons aan het
voorbereiden op de Cito-eindtoets. Deze staat op de planning voor de week van 16
april (op verschillende dagen en tijden).
De toets wordt helemaal digitaal gemaakt.
Volgende week geven we de ouderfolder mee, hier staat de informatie over de toets
voor de ouders.
Bijlage
Bestuurskantoor / brief aan ouders betreffende stakingsdag 13 april a.s.

