
   
 

   
 

 
 

Nieuwsbrief 1 juli 2022 

Agenda 

4-7 juli 
 7 juli  
13 juli  
15 juli  
18 juli t/m 26 augustus  

Rapport gesprekken 
Feestelijke ouderavond  
Studiedag: leerlingen zijn vrij 
Laatste schooldag: kinderen zijn om 12:00 uur vrij 
Zomervakantie 

 
Feestelijke ouderavond 
 
Volgende week donderdag hebben wij hier op school de feestelijke ouderavond. De inloop is vanaf 
18:20 en we willen graag om 18:30 beginnen. We verwachten dat het tot 19:30 uur zal duren. De 
kinderen morgen vooraan komen zetten en de familieleden kunnen een plekje in de zaal uitzoeken. 
Ook mogen opa's en oma's meekomen.  

_________________________________________________________________________________ 
 

Dit was onze week.... 
 
Onderbouw 
Deze week zijn we druk bezig geweest met de voorbereidingen met de voorbereidingen voor de 
feestelijke ouderavond. We hebben er al veel zin in! Groep 2 maakt rekenlessen op een groot papier 
ter voorbereiding op groep 3.  
Groep 3 heeft een nieuwe spellingscategorie geleerd: woorden eindigen op –ieuw en –eeuw. 
De kinderen van groep 1 hebben op het Chromebook heel moeilijke puzzels gemaakt. 
Maandag waren we naar de Tamboer om de voorstelling “Een ober van niks” bij te wonen. We 
hebben allemaal erg gelachten om de knullige ober die er niks van kon. We zaten helemaal bovenin 
op zware kantelstoelen. Dit uitstapje was een mooie ervaring voor iedereen. 

                    

 



   
 

   
 

Middenbouw 
We hebben met Blink ontdekt dat heel veel uitvindingen die mensen hebben gedaan, gebaseerd zijn 
op de techniek uit de natuur. Zo lijkt een deltavlieger bijvoorbeeld heel veel op een arend en zijn 
wetenschappers erg geïnspireerd door de kleefkracht van een gekko. De kinderen mogen zelf ook 
een uitvinding ontwerpen, waarbij ze zich kunnen laten inspireren door de natuur. 
Verder hebben we veel geoefend voor de feestelijke ouderavond, er wordt gezongen, gedanst en 
nog veel meer! We verklappen natuurlijk nog niet alles...... 
Ook hebben we deze week een leuk rekenspel tussendoor gedaan: Maak 24. Juf draaide 4 getallen 
onder de 10. De kinderen moesten met deze 4 getallen een som maken en zo op 24 proberen te 
komen d.m.v. optellen/aftrekken/delen/vermenigvuldigen. Een hele uitdaging! 
 
Vrijdagmiddag was groep 6 bij ons in de klas en hebben we een techniekactiviteit gedaan met z'n 
allen. Met marshmallows en ongekookte spaghetti gingen we torens bouwen die zonder handen 
ondersteund moesten worden. We ontdekten dat een goede fundering de basis vormde voor een 
stevig bouwsel. De kinderen hebben goed gewerkt aan de torens! 
 

               
  

 

 

 

 

 

 

 

Bovenbouw 

De afgelopen week zijn we weer druk bezig geweest met de voorbereidingen van de feestelijke 

ouderavond. Natuurlijk hebben we ook nog veel gewerkt. Zo hebben we Bareka (het rekenmuurtje) 

weer gemaakt en we gaan volgende week met de kinderen bekijken hoe hun muur er nu uitziet. 

Waar zijn nog stenen die niet helemaal goed liggen in het muurtje. 
We hebben een leuke 'pubquiz’ gedaan, waarbij we in groepjes 

zaten met kinderen die de juf had gekozen d.m.v. de beurstokjes. 

Het was leuk om te zien, dat kinderen veel vragen met elkaar 

konden beantwoorden. Er werd goed samengewerkt en er werd veel 

van elkaar geleerd. 

 

Vrijdagmiddag had groep 7/8 techniekmiddag op het Harm Smeenge. 
Groep 6 had bij de middenbouw een technische opdracht. Het thema 
was elektro. De kinderen hebben van een afwasborstel een 
bewegend ‘beestje’ gemaakt. 
  

 
 



   
 

   
 

 

 
De Vreedzame School 
 
Onderbouw 
We hebben allemaal ons steentje bijgedragen deze week met het opruimen. We deden dit met het 
Engelse routineliedje "What a mess” op de achtergrond. Zo waren we snel klaar. 
Op dinsdag kregen de kinderen na het buiten spelen allemaal een lootje, waarop stond wat ze 
mochten opruimen. Alle kinderen dragen bij, vele handen maken licht werk. 

Middenbouw 
Wij hebben het blok “We dragen allemaal een steentje bij’ afgesloten. Tijdens deze laatste les 
hebben we het gehad over wat ervoor zorgt dat iemand aardig gevonden wordt en wat een aardig 
iemand allemaal doet. Het zou fijn zijn als iedereen altijd aardig is, maar we weten dat dat niet 
altijd lukt. Iedereen is wel eens boos en we luisteren ook niet altijd goed naar een ander. Dat geeft 
niet, maar we doen wel ons best om aardig te zijn. 

Bovenbouw 
Deze week hebben we met elkaar gesproken over afscheid nemen. Waar denken we aan bij afscheid 
nemen. Er kwamen veel herinneringen boven bij de kinderen. Hoe voel je je als je ergens afscheid 
van neemt? Wat kan helpe bij afscheid nemen? 
Groep 8 gaat binnenkort afscheid nemen van de basisschool. Dit afscheid zal voor iedereen anders 
zijn. Het zal voor sommige kinderen best spannend zijn. We gaan hier de komende tijd over spreken 
met groep 8.  

_____________________________________________________________ 

De Boskabouter 

We hebben het deze week gehad over het dagritme, en de volgorde van de dingen die de peuters op 
een normale dag doen. Dat weten ze al best goed.  Donderdag hebben we het gehad over ruzie, en 
wat je zou moeten doen als je ruzie hebt. Puk had ruzie met zijn knuffelbeer en ging hem slaan. 
Dat dat niet goed was wisten de kinderen wel. En ook dat je," stop, hou op!", moet zeggen. Maar 
het samen overleggen om een oplossing te vinden blijft nog wel lastig voor de peuters. Gelukkig 
helpt juf daar nog bij..... 

 _____________________________________________________________________________________ 
 We wensen u een prettig weekend! 

 Het team 
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