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 Datum: 12 maart 2021, Nr. 18 

 

      Dinsdag 23 maart – Mitch de Jong 
                                                             Zaterdag 27 maart – Ted den Hartog 
            Zondag 28 maart – Anne van der Linde 

Agenda 
 
Woensdag 17-03          Boomfeestdag 
Woensdag 24-03       Juliette neemt deel aan het regionaal voorleeskampioenschap 
Vrijdag 26-03            Nieuwe kletskop + kinderen krijgen rapport mee naar huis 
Dinsdag 30-03            Paasactiviteit 
Woensdag 31- 03      Theoretisch verkeersexamen groep 7/8 
Donderdag 01-04      Paasontbijt  
Vrijdag 02-04            Goede Vrijdag; alle kinderen vrij 
Maandag 05-04         Tweede Paasdag; alle kinderen vrij 

 
 

Adviesgesprekken voortgezet onderwijs: 
 
Deze week vonden op dinsdag en donderdag de adviesgesprekken plaats met de kinderen en 

ouders/verzorgers van groep 8. Tijdens gesprekken gaven we informatie 
over de ontwikkelingen van de  leerlingen op de verschillende 
vakgebieden. Er werd niet alleen gesproken over rekenen, taal en lezen. 
Ook zaken als motivatie, concentratie, doorzettingsvermogen en sociale 
vaardigheden kwamen aan de orde. Uiteraard kwamen ook de leerlingen 
zelf tijdens de gesprekken aan het woord. Bij alle kinderen is nu duidelijk 
naar welke vo-school ze gaan en in welke richting ze in het nieuwe 
schooljaar gaan starten.  
Vandaag krijgen alle kinderen van groep 8 het advies en het 
inschrijfformulier voor hun nieuwe school mee naar huis. De ingevulde 
inschrijfformulieren ontvangen we graag z.s.m. terug op school. 
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Site van de week: 
 
Genieten van de natuur, gedachten verzetten en bewegen. Zeker in deze tijd is dit belangrijk! Op de website 
hieronder vind je mooie voorjaarsroutes in bos, weiland en landgoed.  
 

https://www.natuurmonumenten.nl/ 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapporten: 
 
Vlak voor de voorjaarsvakantie, op 9 en 11 februari, hebben alle ouders/verzorgers gesproken met de 

leerkracht(en) van hun kind(eren). U bent toen bijgepraat over de vorderingen van uw kind. We hebben toen 

aangegeven dat de lange periode van thuisonderwijs het op dat moment lastig maakte om een rapport samen 

te stellen. Gelukkig zijn de kinderen nu weer een aantal weken op school en gaan we langzamerhand een 

beetje terug naar “normaal”. De afgelopen weken hebben de kinderen van de groepen 3 t/m 8 enkele IEP-

voorgangstoetsen gemaakt. De resultaten van deze toetsen, aangevuld met de reguliere methodetoetsen en 

de observaties in de klas maken het mogelijk om deze maand voor elk kind een rapport te maken. Op vrijdag 

26 maart krijgen alle kinderen een rapport mee naar huis. Mocht u n.a.v. van het rapport met een 

groepsleerkracht in gesprek willen gaan, dan kunt u contact opnemen met de desbetreffende leerkracht(en).  

 

Schooltuin: 
 
Eerder lieten we u weten dat we deze maand starten met het realiseren van een schooltuin op het braak 

liggende perceeltje achter onze school. Inmiddels hebben we niet stil gezeten en zijn de papieren 

voorbereidingen al ver gevorderd. “Zuidhoek Groen” uit Zierikzee heeft zijn medewerking toegezegd en 

sponsort ons met een aantal zaken. We willen het professioneel aanpakken, zodat onze kinderen de komende 

jaren van de nieuwe tuin gebruik kunnen maken. We hebben ons o.a. laten inspireren door 2 ervaren en 

enthousiaste moestuincoaches en de website van Intratuin: https://inspiratie.intratuin.nl/moestuinbak-

maken-makkelijke-moestuin/  Het terreintje is niet zo groot, maar uiteindelijk zullen er ongeveer 16 bakken 

van ongeveer 2 bij 1 meter worden gerealiseerd. Tussen de bakken (ongeveer 2m x 1m x 0,2 m) die zullen 

worden afgevuld met gezeefde aarde en compost komen looppaadjes die we bedekken met houtsnippers. We 

realiseren ook een composthoek en willen graag een grote ton (1000 liter) plaatsen die we aansluiten op de 

regenwaterafvoer. We zijn nog in afwachting van een offerte voor de Douglashouten planken, waarmee we de 

houten bakken gaan realiseren. We hopen natuurlijk dat een aantal handige ouders/verzorgers willen 

assisteren bij de realisatie van de bakken en het aanleggen van de tuin. Een aantal ouders heeft zich al gemeld, 

maar we kunnen nog meer hulp gebruiken. Nadat de MR/OR de financiële investering heeft goedgekeurd, 

zullen we snel een aantal data plannen waarop we na schooltijd met elkaar aan de slag gaan. 

 

https://www.natuurmonumenten.nl/
https://inspiratie.intratuin.nl/moestuinbak-maken-makkelijke-moestuin/
https://inspiratie.intratuin.nl/moestuinbak-maken-makkelijke-moestuin/
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Nieuws uit groep 4-5-6 

Beste ouders, 
Op school is het leuk en het gaat goed en we werken hard met breuken, taal en rekenen. We hebben 
vorige week ook verschillende IEP toetsen gemaakt van lezen, rekenen en taal. We werken en leren 
ook over bijen en we hebben voor het eerst in de schooltuin gewerkt en we gaan in de lente eten 
zaaien en dat dan ook op eten en nu moeten we ook onkruid weghalen en tegels leggen dan 
hebben  we landjes je mag met z’n twee met drie of vier of alleen. Sophie liet deze week ook nog een 
lammetje zien die ze thuis verzorgen, erg lief!! Groeten Sam  
 

 
 
Hoi allemaal ik ben Vajen,  
Dit is de derde week op school weer. Het is leuk op school. Op dinsdag en donderdag gymmen we en 
op deze week dinsdag is meester Tim jarig en dat gaan we vieren. We leren over biodiversiteit en 
breuken, we leren breuken vereenvoudigen, hele eruit halen, keer en plus en min. Groeten Vajen 
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Beste ouders/ verzorgers,  
We waren vorige week bezig met de schooltuin. We gingen het eerst schoonmaken, stenen en takken 
weg. We hebben in de klas een paar planten en stekjes. We hebben ook een werkblad over bijen 
gemaakt. Op dinsdag en donderdag gaan we sporten op het sportveld. We doen elke maandag-, 
woensdag- en vrijdagochtend een les estafette lezen. Meester Tim is vandaag (dinsdag) jarig en 
wordt 40 jaar, we gaan in de middag gymmen en met de klas bingo spelen. Op donderdag 11.15 uur 
hebben we godsdienst van juf Marjan, dit is online via Google Meet. We hebben Faqta gedaan en 
leren zo veel over de monniken en ridders. We hebben in april een kangoeroe wedstrijd, dat is een 
rekenwedstrijd. En we hebben spreekbeurten. Deze week heeft Megallen een prima spreekbeurt 
gehouden over zijn rat Buddy, hij kreeg een 9 voor zijn spreekbeurt. Goed gedaan hoor!!! Groetjes 
van Karolina en Ryan 

  
Hallo iedereen, ik ben Bastijn,  
We hebben geleerd hoe je met breuken rekent en we hadden een werkblad over bijen en dat heet 

biodiversiteit. We werken ook heel hard met rekenen, taal en spelling en nog meer. We gaan in de 

lente ook nog in de schooltuin werken en nu hebben we al heel veel planten zoals aardbeien, uien, 

radijs, tomaat, andijvie in de vensterbank staan. We hebben ook nog nieuwe bloemen in de klas. Er 

waren in de schooltuin eerst allemaal verschillende tuintjes maar nu niet meer want die tuintjes 

werden gevormd door tegels. We gaan er met zijn allen iets moois van maken. Groetjes Bastijn   
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Nieuws uit groep 7-8 
 
Huiswerkoverzicht blok 6: 

Op maandag 22 maart starten we met blok 6 van spelling, taal, woordenschat en rekenen. 

Ook het maken van redactiesommen en stenvertblok ‘Maten en gewichten’ wordt weer opgestart. 

Wilt u de kinderen helpen herinneren dat iedere dag de agenda en de huiswerkmap in de schooltas 
wordt meegenomen? 

Het huiswerk in het overzicht hieronder gaat met name over woordenschat, taal en rekenen. De 
zaakvakken zullen tussentijds worden opgegeven. Deze toetsen staan nu nog niet in het overzicht. 

 

Maandag 22 maart: Groep 7: rekentoets blok 1B 

Vrijdag 26 maart: leren: woordenschat week 1 

Maandag 29 maart: leren: woorden week 1 spelling 

   maken: werkwoorden week 1 

   Groep 7: tegenwoordige tijd, verleden tijd 

   Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, bijv. gebr.  

   voltooid deelwoord 

Dinsdag 30 maart: maken: redactiesommen blad 13 

Woensdag 31 maart: maken: stenvert maten en gewichten blad 25 en 26 

   Theorie verkeersexamen 

Donderdag 1 april: leren: woordenschat week 1 + 2 

Dinsdag 6 april:  leren: woorden week 1+2 spelling 

   maken: werkwoorden week 2 

   Groep 7: tegenwoordige tijd, verleden tijd 

   Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, bijv. gebr.  

   voltooid deelwoord 

Dinsdag 6 april:  maken: redactiesommen blad 14 

Woensdag 7 april: maken: stenvert maten en gewichten blad 27 en 28 

Vrijdag 9 april:  leren: woordenschat week 1+2+3+ woorden uit de les = woordenschattoets 

   leren: instapkaarten taal verkennen + hulpbladen woord/zinsontleding = taaltoets 

Maandag 12 april:  leren: woorden week 1+2+3 spelling = woordendictee 

   maken: werkwoorden week 3 = werkwoordendictee 

   Groep 7: tegenwoordige tijd, verleden tijd 

   Groep 8: tegenwoordige tijd, verleden tijd, voltooid deelwoord, bijv. gebr.  

   voltooid deelwoord 

Dinsdag 13 april: maken: redactiesommen blad 15 

Woensdag 14 april: maken: stenvert maten en gewichten blad 29 en 30 

Donderdag 18 april: Groep 7: maken: rekenhuiswerk blok 2B 

Vrijdag 16 april:  leren: woorden en werkwoorden week 1+2+3 spelling = zinnendictee 

Maandag 19 april: Groep 7: Rekentoets  

Dinsdag 20 april: maken: redactiesommen blad 16 

Woensdag 21 april: maken: stenvert maten en gewichten blad 31 en 32 

Donderdag 22 april: Woorden en werkwoordendictee van blok 5 én 6 

Dinsdag 11 mei:  maken: redactiesommen blad 17 
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Dinsdag 18 mei:  maken: redactiesommen blad 18 

Woensdag 19 mei: maken: stenvert maten en gewichten blad 33 en 34 

Het huiswerk lijkt veel, maar we hebben voor een hele maand gepland. Tevens is het in kleinere 
stukken opgedeeld, zodat niet alles in één keer hoeft. Op deze manier willen we de kinderen leren 
plannen en goed gebruik laten maken van de agenda.  

 

Gymtassen mee 

We hebben toestemming om in de gymzaal te mogen gymmen. Graag vragen wij de gymtassen weer 
mee naar school. De gymlessen zullen plaatsvinden op de dinsdag- en donderdagmiddag. Bij 
gymnastiek is het dragen van sieraden en horloges niet toegestaan, uit veiligheid voor de kinderen 
zelf maar ook voor de medeleerlingen. Het is verstandig om deze op de gymdagen thuis te laten. 
Graag zien we een staart of vlecht bij kinderen met lang haar. Wilt u de kinderen helpen herinneren 
aan een elastiekje? De kledingvoorschriften tijdens de gymlessen: een korte broek, een T-shirt en 
gymschoenen. De gymschoenen mogen geen zwarte zool hebben. Wanneer het weer het toelaat, 
zullen de kinderen op het sportveld gaan gymmen. 

 

 

 

 

 

 

Vanuit Kibeo 

 
Wat hebben we de laatste weken genoten van het mooie weer. 

Het was heerlijk om op ons mooie speelplein te kunnen spelen. 

Afgelopen week werd ook ons schuurtje geplaatst, nu kunnen we ons 

speelgoed in ons eigen schuurtje neerzetten. 

We hebben het thema kleuren en vormen afgerond en starten vanaf 

maandag met het thema lente. 

Helaas moeten we de BSO kinderen nog missen. We hopen dat we jullie 

ook snel weer mogen verwelkomen. 

De BSO kinderen hebben een paar weken geleden een rebus ontvangen. 

Een aantal kinderen hebben de juiste oplossing gemaild; goed gedaan! 

De oplossing is: Lieve kinderen van de BSO wat is het stil zonder jullie op de groep, wij missen jullie en 

hopen dat jullie snel weer kunnen komen spelen.  

 

 

 


