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 Datum: woensdag 25 mei 2022, Nr. 17 

 

Vrijdag 27 mei – Luke Molenaar 
Woensdag 1 juni  – Loïs de Jong 

 
 

     

 
 
 
 

 
Agenda  
Donderdag  26-05  Hemelvaartsvakantie (t/m vrijdag 27 mei) 
Dinsdag  31-05  Vergadering ouderraad 
Maandag  06-06  Tweede Pinksterdag – alle kinderen vrij   
Vrijdag  10-06  Volgende Kletskop 
Vrijdagmiddag 17-06  Studiemiddag team – alle kinderen ‘s middags vrij 
Vrijdag  24-06  Kletskop 
Woensdag 29-06  MR-vergadering 
 
 
 
Site van de week 
Thuis vanuit je stoel het Rijksmuseum in Amsterdam bezoeken:  
 
https://www.amsterdam360.com/panos/rijksmuseum/  
 
 
Nieuws uit groep 1-2-3  

 

Schooltuin 

Afgelopen dinsdag gingen we de schooltuin in met de moeder van Jarne en de moeder van Django. Er groeien 

al groene aardbeien aan de planten en de uitjes beginnen al op te komen. De bloementuintjes hebben we in 

de schooltuin gezaaid, nu hopen op lekker veel mooie bloemen voor de bijen en andere insecten. Verder 

hebben we een mooi vogelvoederhuis in de schooltuin geplaatst, gemaakt door de vader van juf Ali. Zo 

hebben de vogels in de winter ook een plekje om te komen eten in onze schooltuin. Ook verfden we deze 

middag allemaal een klein vogelhuisje om de schooltuin nog een beetje te versieren.  

 

https://www.amsterdam360.com/panos/rijksmuseum/
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Laatste loodjes 

We zijn in het laatste stuk van het schooljaar aangekomen. Dat betekent dat we de kinderen nog meer gaan 

voorbereiden op het volgende schooljaar. Zo werkt groep 2 nu al in een cijferboekje en rekenwerkboek. Groep 

1 werkt, net als de andere groepen, regelmatig op de chromebooks. Ze kunnen dit al best zelfstandig! Groep 3 

krijgt steeds moeilijkere stof te verwerken, bijvoorbeeld woorden lezen als takken en bomen. Waarom zeg je 

bo(o)-men en niet bommen. Bij rekenen leren we de getallen tot en met 100. Binnenkort krijgt groep 3 de 

laatste IEP toetsen van het jaar. We hebben nog even, maar zoals we weten, de tijd vliegt! 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Nieuws uit groep 4-5-6 
 
Schooltuin 
Iedere dinsdagmiddag gaat er een klein groepje leerlingen samen met Richard (vader van Jinte) naar de 
moestuin. De leerlingen zijn de afgelopen weken bezig geweest om de schooltuinbakken onkruid vrij te maken 
en voor te bereiden op het nieuwe zaaiseizoen. We hebben nu al veel verschillende dingen geplant zoals sla, 
aardappelen, spruiten, bieten, komkommer, bloemkool, broccoli en bloemen. We hopen dat het allemaal goed 
blijft groeien zodat we uiteindelijk een goede oogst zullen hebben! Hierbij willen wij Richard alvast vriendelijk 
bedanken voor de hulp in de moestuin. De leerlingen vinden het erg prettig en leren er veel van!! 
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Topo: Vorige week hebben de kinderen van groep 5 en 6 de toets gehad over de provincie Limburg. Alle 
kinderen hadden goed geleerd en hebben een uitstekend cijfer gehaald voor deze toets.  
 
TOETS: Maandag 30 mei krijgt groep 5 en 6 een TOPO-toets over de provincie Noord-Holland.  
 
Rekenen/ taal/ spelling: De tijd vliegt maar we liggen wel goed op schema en we werken iedere dag hard. 
Groep 4, 5 en 6 hebben thema 6 van rekenen, taal en spelling afgerond. Er zijn mooie resultaten behaald voor 
dit thema. We zijn deze week begonnen met thema 7 bij rekenen, taal en spelling. De komende weken gaan 
wij hard aan de slag met thema 7 en tot slot het laatste thema 8.  
 
Groep 4 gaat onder andere aan de slag met zinsdelen, lidwoorden, zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijk 
naamwoorden en ook gaan ze leren wat een voorzetsel is. 
Met rekenen oefenen we in thema 7 het optellen en aftrekken t/m 100 met een tienvoud. Rekenen met de 
tafel van 2, 3, 4, 5 en 10. Tot slot gaan we oefenen met optellen en aftrekken t/m 100 met 
tientaloverschrijding.  
 
Groep 5 gaat onder andere aan de slag met bijwoorden, werkwoorden en gaan ze de betekenis leren van 
achtervoegsels.  
Met rekenen in groep 5 oefenen we momenteel het delen van de deeltafels met rest, ook blijven we de tafels 
herhalen. Het berekenen van omtrek en oppervlakte komt dit thema ook aan bod.  
 
Groep 6 gaat onder andere aan de slag met werkwoorden, zelfstandige naamwoorden, persoonlijke 
voornaamwoorden, woorden af leren breken d.m.v. een streepje en hoe je spreekwoorden op kunt zoeken in 
een woordenboek.  
Met rekenen in groep 6 komt het berekenen van een deel met een eenvoudige breuk aan bod. Een hele pizza 

kost 12 euro, hoeveel kost ¼ deel? Daarnaast oefenen we verhoudingstabellen met getallen t/m 1000.  

Spreekbeurten: Inmiddels hebben heel wat kinderen hun spreekbeurt gehouden en zijn er mooie cijfers 

behaald. Het is erg mooi om te zien hoe de kinderen de afgelopen tijd bezig zijn geweest met het maken van 

hun spreekbeurt. De leerlingen hebben allemaal een verschillend onderwerp en maken hierbij vaak gebruik 

van een PowerPoint presentatie. De meeste leerlingen van groep 4 willen ook graag een spreekbeurt houden 

en worden daarbij geholpen door de leerlingen uit groep 5 en 6.  Op deze manier leert iedereen weer veel van 

elkaar. De komende weken staan er nog veel spreekbeurten op de planning dus we hebben een erg leuk 

vooruitzicht!  
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Annemijn en Maudy: Hallo iedereen, Wij zijn Annemijn en Maudy uit groep 4 en wij hebben deze week voor 

het eerst een spreekbeurt gehouden. Maudy en ik deden onze spreekbeurt over de kip en we hadden voer en 

eieren meegenomen. We vonden het best spannend maar ook leuk om te doen. We hebben een PowerPoint 

presentatie gemaakt en we kregen van de klas en de meester een hoog cijfer en daar zijn we trots op!  

Fleur en Amber: Wij hebben vorige week onze spreekbeurt gedaan over de brandweer. Ik (Amber) wil graag 

brandweervrouw worden. Wij vonden het leuk om deze spreekbeurt te doen en wij hebben een 8,5 gekregen. 

Groetjes Fleur en Amber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Julie: Ik heb mijn spreekbeurt 12 mei gedaan, het ging over het 

land Italië. Ik ben 3 of 4 keer 

naar Italië geweest en daar 

hebben ze heerlijke pizza’s!! Het 

is een heel leuk land, ik heb mijn 

atlas meegenomen en er over 

verteld.  
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Nieuws uit groep 7-8 

Afgelopen maandag tot en met woensdag zijn we op schoolkamp geweest.  

Maandag zijn we via de Heerenkeet en Plompetoren over de Oosterscheldkering naar het waterpark Neeltje 

Jans gefietst. Een leuke middag met verschillende activiteiten. 

Nadien fietsen we, in de stromende regen, naar de camping in 

Vrouwenpolder. Daar kwamen doorweekt aan. Het was niet 

verstandig om de tenten op te zetten, waardoor we op de 

zolder mochten slapen. Na het aandoen van droge kleding zijn 

we de luchtbedden gaan klaar leggen en kon we aanschuiven. Er 

waren namelijk heerlijke pannenkoeken voor ons gebakken. 's 

Avonds vond de dropping plaats. Aan de kinderen de taak om 

terug naar de camping te lopen. Wat een toppers na een hele 

dag fietsen. Moe en voldaan zijn we lekker gaan slapen.  

Dinsdagochtend zijn we na het ontbijt richting Oostkapelle gefietst. Daar bezochten we Terra Maris. Door 

middel van een speurtocht werden we door het museum geleid en konden we in de natuurtuin spelen. Aan 

het eind van de ochtend fietsten we door naar Domburg om te gaan zwemmen in De Parel. Ook mochten we 

nog even het dorpje in. Met de wind in de rug fietsen we terug naar de camping voor de avondmaaltijd en 

startte de Bonte Avond. Er waren leuke acts, we speelden bingo en keken de film af waar we vorige week aan 

waren begonnen. Meester Geert las nog een verhaal voor en was het tijd om te gaan slapen.  

Woensdagochtend werden we vroeg wakker en was alles al opgeruimd voor het ontbijt. Na het ontbijt zijn we 

weer op de fiets gestapt. Nu richting Wissenkerke en Colijnsplaat. Met een recordtijd fietsten we over de 

Zeelandbrug en stopten we bij de juf thuis. Er stond taart klaar, want Ryan was jarig én we hebben een super 

tof kamp gehad. Om kwart over 2 stonden daar de ouders te wachten om ons te verwelkomen. Wat hebben 

we genoten deze dagen. Alle foto's en filmpjes worden deze week verzameld en later verstuurd op Parro. Nu 

een minivakantie om uit te rusten. Alle hulpouders worden enorm bedankt. Dankzij jullie had dit nooit zo leuk 

geweest.  

Geniet van de vrije dagen en tot maandag allemaal! 
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Nieuws vanuit Kibeo  

Vorige week hebben we het thema: ik ben een kunstenaar afgesloten. We hebben geleerd om het juiste 

voorwerp bij de juiste kleur te zoeken en we hebben gekeken welke kleuren we al kennen. Ook hebben we 

een echt mondriaan kunstwerk gemaakt. 

  

Bij de BSO zijn we ook kunstzinnig bezig geweest, we hebben met verf allerlei verschillende mengkleuren 

gemaakt en hiermee de prachtigste creaties gemaakt. 

Vriendelijke groet, team Kibeo 

 

 

 

 

 

 


