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Presentatie project in Goemanszorg, 

Al weer een tijdje geleden hebben we een braakliggend stukje grond achter onze school omgetoverd 

tot een waar paradijs, waarin de kinderen naar hartenlust kunnen zaaien en oogsten. De kinderen 

vinden het fascinerend om te zien hoe de verschillende 

groenten groeien en uiteindelijk op hun eigen bordje terecht 

komen. Regelmatig ontvangen we foto’s van leerlingen die 

hun eigen geteelde aardbeien of sla thuis nuttigen (-:  

 

Op maandag 28 juni hopen we dat alle ouders/verzorgers 

naar Goemanszorg komen. U kunt daar de knutsels, 

werkstukjes en (foto)presentaties van ons biodiversiteit-

project bekijken. Mooi ook dat museum Goemanszorg de 

deuren voor ons openzet; een mooie samenwerking tussen 

school en museum!  

 

De tijden van de presentaties zijn:  

Groep 1/2/3  11.00 uur tot 12.00 uur.  

Groep 4/5/6  12.15 uur tot 13.15 uur.  

Groep 7/8  13.30 uur tot 14.30 uur.  

 

Na 14.30 uur kunt u de tentoonstelling ook nog bezoeken, maar bovenstaande presentaties worden 

niet herhaald. Tegen half 5 sluiten we de deuren. We zouden het heel erg waarderen als er van alle 

kinderen een ouder/verzorger en/of opa/oma (max 2 à 3 personen) het project bezoeken. Een ander 

familielid of buurvrouw is uiteraard ook mogelijk. Alle groepen presenteren in bovenstaande 

tijdsblokken; u komt toch ook!? De kinderen vinden het uiteraard fantastisch als er iemand naar hun 

presentatie/tentoonstelling komt kijken. 

 

Via de Parro-app kunt u laten weten of er iemand de presentatie van uw kind(eren) bezoekt? U kunt 

het ook even mondeling aan de groepsleerkracht doorgeven. 

 

 



 

 
Een kijkje in de schooltuin nemen 

 

Vanaf volgende week dinsdag wordt u in de gelegenheid gesteld om een kijkje in onze schooltuin te 

nemen. ’s Morgens, even na half 9 of ’s middags een kwartiertje voordat de school uitgaat. Let u er 

wel op dat u onderling voldoende afstand houdt. 

 

 

 

 
Online bibliotheek-App 
 
Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto?  
Speciaal voor kinderen die nog geen ervaring hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de 
zomeractie Boek ‘n Trip! Met de online Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en augustus gratis de 
leukste e-books en luisterboeken op een telefoon of tablet.  
Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie zomerboeken per leeftijdscategorie en download je 
ze in de online Bibliotheek-app. Geen gedoe: je hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te 
worden en ook niet te zeulen met boeken. Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de spannendste 
avonturen en voorkom of verhelp je ook meteen een leesachterstand. Leuk, en handig! Lees en 
luister nu via de online Bibliotheek-app. De online bibliotheekapp vindt u hier: 
https://jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html?cid=cn:Boekntrip_var:EDGmedia_cre:PO_np:Scholencom
municatie2_ex1:Tekstsuggestie_c:eml_sc:emlc  

 

Sites van de week 
 
www.actasone (het Peilschaal-project)  
 
Via Het goede doel - Act as One komt u in de webshop van het peilschaal-project waarover we u eerder 
uitgebreid informeerden. Hier kunt u in de webshop een bestelling bij uw eigen kind plaatsen en 
gelijk digitaal afrekenen. De kaarten en/of plukbonnen krijgt u dan later via uw kind geleverd.

https://jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html?cid=cn:Boekntrip_var:EDGmedia_cre:PO_np:Scholencommunicatie2_ex1:Tekstsuggestie_c:eml_sc:emlc
https://jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html?cid=cn:Boekntrip_var:EDGmedia_cre:PO_np:Scholencommunicatie2_ex1:Tekstsuggestie_c:eml_sc:emlc
http://www.actasone/
https://actasone.nl/het-goede-doel/


 

 

Agenda 
 
Vrijdag            25-06             Excursie Oosterschelde groepen 4 t/m 6  
Maandag        28-06             Presentatie project biodiversiteit in Goemanszorg (zie ook bijlage)  
Donderdag  01-07           Handbal (groep 7/8) 
Woensdag  07-07           Open Middag Pontes 
Woensdag  07-07           MR-vergadering 
Donderdag 08-07           Studiedag – alle kinderen zijn een hele dag vrij 
Vrijdag             09-07           Volgende Kletskop 
Dinsdag  13-07           Oudergesprekken 
Donderdag 15-07           Oudergesprekken 
Vrijdag  16-07           Rapporten worden uitgereikt 
Dinsdag  20-07           Laatste schooldag groep 8 
Dinsdag 20-07           Afscheidsavond groep 8 (de uitnodiging volgt later) 
Vrijdag  23-07           Laatste schooldag; alle kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij 

 

Nieuws uit groep 1-2-3 

Wat wordt er nog hard gewerkt door alle kinderen! We zijn bezig met het thema kunst. Uiteraard 
maken we zelf allerlei mooie kunstwerkjes die u vast op Parro voorbij heeft zien komen. In de gang 
kunnen we kunstwerken van duplo, klei of allerlei ander materiaal maken. Ook kun je kiezen om een 
schilderij van mozaïek te maken, een schilderij op groot schilderspapier schilderen, een bewegend 
kunstwerk maken met tandwielen en we kunnen mozaïek figuren compleet maken met behulp van 
een spiegel. 
Ter voorbereiding op groep 3, maakt groep 2 elke ochtend een werkje. De ene dag is dat een 
taal/letter werkje en de andere dag werken zij in het rekenschrift. De kinderen zijn super 
gemotiveerd en vinden het heel leuk om al zulke werkjes te mogen doen. Ook groep 1 werkt op 
datzelfde moment aan tafel en krijgen een opdracht óf zij zitten met de juf in de kring voor een 
activiteit met bijvoorbeeld een praatplaat. 
Groep 3 is alweer bijna klaar met kern 11. Wat kunnen ze toch al lezen, we zijn zo trots! Bij rekenen 
zijn we met het laatste blok bezig. We werken met getallen tot en met 100, oefenen veel met geld 
rekenen (hoeveel is het bij elkaar, hoeveel krijg je terug?) en leren we met een kalender te werken. 
Na volgende week starten we met het laatste thema: reizen en vakantie!  
 
Knutselspullen 

We hebben heel veel keukenrollen, bakjes etc. op school, mede dankzij het sparen van jullie. 
Voorlopig hebben we meer dan genoeg. Zodra we weer wat nodig hebben, zullen we een oproepje 
doen. 

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Nieuws uit groep 4-5-6 

Museum Goemanszorg – presentaties groep 4/5/6 - Biodiversiteit: 

maandag 28 juni 2021 

Begin presentaties 12.15 uur 

                 Einde presentaties 13.15 uur  

 

Biodiversiteit: Tja, het is een vreemd woord waar veel mensen nooit van hebben gehoord. "Bio" 
betekent leven "diversiteit" betekent afwisseling, verschil, verscheidenheid. Biodiversiteit is een term 
voor alle verschillende soorten die we op aarde hebben. Variatie is belangrijk voor het evenwicht in 
de natuur, omdat er verschillende soorten zijn blijft de natuur in evenwicht. Biodiversiteit is 
belangrijker dan je misschien zou denken. Door biodiversiteit hebben we landbouw, maar ook veel 
medicijnen komen voort uit de natuur. Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en 
een stabiel klimaat. Onze leerlingen gaan er maandag in het museum meer over vertellen. De 
leerlingen van groep 4/5/6 hebben de laatste weken hard gewerkt aan het thema en wij hopen dat 
jullie allemaal komen kijken bij onze presentaties. We zien jullie graag allemaal om 12.00 uur in 
museum Goemanszorg!!  

 De eerste oogst uit onze schooltuin !!! De andijvie was erg lekker volgens Amber, Fleur en Sophie.  



 

  

 

 

 

 

Nieuws uit groep 7-8 
 

IEP toetsen 

Afgelopen twee weken heeft groep 7 de IEP-toetsen van juni afgemaakt. Nu deze toetsen klaar 

zijn en we bezig zijn met het afronden van het laatste lesblok, 

kunnen we de rest van de periode tot de zomervakantie het 

gezellig gaan afronden. Zo hadden we aan het begin van het 

schooljaar de klassenthermometer met daaraan gekoppeld 

verschillende klassenbeloningen. Deze zijn door alle 

omstandigheden niet door kunnen gaan. Daarom is er met de 

kinderen afgesproken om in de laatste weken de lijst met 

klassenbeloningen af te maken. Zo staat er bijvoorbeeld nog op het lijstje: verstoppertje spelen 

door de hele school, naar het skatepleintje, gezelschapsspellen meenemen, enzovoorts. 

 

 



 

Afscheidsavond groep 8 

Groep 8 heeft woensdag te horen gekregen hoe wij de laatste schooldagactiviteit en de 

afscheidsavond willen gaan vormgeven. Enthousiaste kinderen die met veel plezier aan het werk 

zijn gegaan. We zijn heel benieuwd naar het resultaat. De kinderen van de rest van de school 

horen binnen twee weken wat deze laatste schooldagactiviteit van groep 8 op dinsdag 20 juli zal 

gaan worden. Nog even in spanning afwachten, Klimop! 

 

 

Gastles de wilde bij 

Vrijdagochtend 18 juni kwam Janneke Donkers van het NME langs om bij ons in de klas een 

gastles te geven over de wilde bij. Dit was een vervolg op de 

informatie die imker Rob ons heeft gegeven. Van Janneke 

hoorde we dat er veel verschillende wilde bijen bestaan en 

dat deze eigenlijk moeten worden 'geadopteerd' om de bij 

in leven te houden. Zo is groep 7/8 gestart met het 

onderzoeken van de verschillende soorten bijen en geven 

advies hoe wij de wilde bij kunnen laten voortleven.  

Deze presentaties aan de hand van een gemaakte 

muurkant, worden tentoongesteld in museum 

Goemanszorg.  

U bent van harte welkom om op maandag 28 juni in het 

tijdsblok 13.30-14.30 uur te komen kijken naar onder 

andere de presentaties over de wilde bij, maar er is nog 

veel meer wat de kinderen u wil laten zien. Zo zijn er 

PowerPointpresentaties over klimaatverandering, OTEC, 

geneeskrachtige planten en het onderwerp van aardappel 

tot friet. We hopen u graag te mogen ontvangen aanstaande maandag! 

 

 

Handbal Clinic 

Donderdag 24 juni is eerste clinic handbal gegeven. In totaal worden er drie gastlessen verzorgd 

door handbalvereniging Delta Sport. Op deze manier hopen wij de kinderen kennis te laten 

maken verschillende sporten. Wie weet zit er wel een groot talent in onze groep! 

Het zijn nog een paar weekjes tot de zomervakantie. We gaan het gezellig maken in de klas en 

het schooljaar zo mooi mogelijk afsluiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nieuws vanuit Kibeo 

 
Wat hebben we genoten van het mooie weer de laatste tijd! We hebben lekker buiten kunnen spelen 
met water en leuke spelletjes gedaan. 

De laatste paar weken hebben wij aan het thema 'Ik en mijn familie' 

gewerkt. We hebben elkaar foto’s laten zien en verteld over onze 

families. Maar ook mooie knutselwerkjes gemaakt. 

Vanaf volgende week beginnen we met het thema 'Oeff, wat warm!'  

Het is volgende week ook modderweek, dus de kinderen mogen kleding 

mee nemen die vies mag worden, dan kunnen we lekker kliederen met 

modder. 

 

Nagekomen bericht: coronamaatregelen worden versoepeld! 

U krijgt nog voor het weekend nog een update m.b.t. de nieuwe coronaregels. Officieel worden de nieuwe 

versoepelingen pas morgen bekend gemaakt, maar daarop vooruitlopend hebben de scholen de aangepaste 

protocollen reeds voor het weekend ontvangen.   


