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Woensdag 21 april 2021

Bijbelverhalen voor de komende weken

klastype op het voortgezet onderwijs. De eindtoets meet wat
een kind in acht jaar basisonderwijs geleerd heeft op het gebied van taal en rekenen. Leerlingen kunnen niet slagen of
zakken voor de toets. Als het toetsadvies hoger is dan het
schooladvies, nemen wij het eerdere advies in heroverweging.

Week 19 t/m 21 (10 mei t/m 28 mei): Vasthouden
Inhoud: Een mooie of belangrijke gebeurtenis onthouden. Een
persoon vasthouden. In een verhaal, in een feest, in
rituelen of in gedrag.
Bijbel: Hemelvaart (Handelingen 1); Pinksteren, je leven
veranderen, je laten dopen, alles samen delen
(Handelingen 2).
.

Maar nu kijken we naar onze toppers uit groep 8, die heel netjes en serieus hebben gewerkt. Niet alleen nu, maar al die jaren vanaf groep 1. Ze waren er klaar voor en hebben laten zien
wat ze in zich hebben.

Week 15 t/m 17 (12 april t/m 30 april): Sterken
Inhoud: Oppeppen, bemoedigen, kracht geven, steunen, hoop
geven. Het positieve naar boven halen.
Bijbel: Openbaring van Johannes (Openbaring).

Dierentuin in groep 1/2

Ze hebben hun best gedaan en dat is alles wat wij vragen. Het
zijn kampioenen en ze zijn bijna klaar voor de volgende stap
naar een nieuwe school. De juffen hier zijn trots en we kijken
uit naar wat er nu komen gaat.

Vervolgens kregen de dieren een plekje in onze dierentuinhoek. Tijdens het spelen en werken, konden de kinderen in
deze hoek, de dieren verzorgen, bekijken en kaartjes verkopen
aan het loket.

Het is allemaal nog heel spannend zo met alle Corona maatregelen, maar wist u dat we al gestart zijn met het oefenen voor
de musical? We gaan op MindVakantie, de beroemde illusionist Hermanus Hoedoetiedat is tijdens zijn laatste show verdwenen en niemand weet waar hij is gebleven en zelfs de politie zendt een speciaal politiebericht uit om Hermanus te zoeken.
Ondertussen komen er op het Kasteel Brederode allemaal gasten aan en dan gebeuren er plotseling allemaal rare dingen….
als dat maar goed komt….

Afgelopen weken stond bij de groepen 1/2 in het teken van de
dierentuin. De kinderen mochten hun knuffel meenemen. Het
was een hele beestenboel. We hebben de dieren gesorteerd en
gekeken welk dier het grootst was en het kleinst, welke dieren
waren het meest meegenomen en wat is kenmerkend voor elk
dier?

Alle activiteiten stonden in het thema van de dierentuin.
Bijvoorbeeld:
- een dierentuin bouwen voor de verschillende dieren
- de manen van de leeuw stempelen met een vork
- de letter z van zebra versieren als een zebra
- het verven van de giraf met zijn vlekken
- dieren van klein naar groot opplakken
Ook leerden we leuke liedjes over dieren met bijbehorende
bewegingen.
Hoe loopt een olifant?
Wat doet een leeuw?
Waar woont de pinguïn?
Wat hebben wij een zin om weer eens echt naar de dierentuin
te gaan. We hopen dat dit snel weer mag.

Nieuws uit groep 8

Alle leerlingen van groep 8 moeten een eindtoets maken. Zo is
ook onze groep 8 dinsdag en woensdag aan de slag gegaan.
Het doel van de toets is het geven van een ondersteunend advies aan de school over de keuze van het best passende brug-

Zandbak

Kortgeleden is het zand in de zandbak vernieuwd. De kinderen
kunnen weer fijn in nieuw schoon zand spelen.

Koningsspelen
Op maandag?
Op school?

Zie laatste blad.

Nieuwsbrief

Berichten voor de Nieuwsbrief kunt u mailen naar: cor.schrooten@eduamarevpr.nl. Deze berichten graag inleveren voor maandag van de week
voor de verschijningsdatum.
Verschijningsdata 2020-2021:
16 september, 14 oktober, 11 november, 16 december, 18 februari, 24 maart, 21 april, 28 mei, 2 juli.
U vindt de agenda voor de komende periode op onze website.
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Nieuwe boeken van Hoofdstuk 1

Van de opbrengst van de kinderboekenmarkt van 2 jaar geleden, mochten de groepen 1 t/m 8 nog een boek uitzoeken bij
Boekhandel Hoofdstuk 1 voor in de klas.
Vorige week zijn deze boeken opgehaald.

CORONA PANDEMIE

1/2a Het kleurenmonster gaat naar school – Anna Llennas
1/2b Was ik maar - Mies van Hout
3
Dolfje Weer wolfje - Rekenspelletjes 7+ en maan roos

* Zelftesten voor onderwijzend personeel

4
5
6/7
8

vis letterkwartet
Dikke Vik en Vieze Lies hebben geluk - Sunna Borghuis
De verschrikkelijke badmeester - Joshua Douglas
Het ministerie van oplossingen - Sanne Rooseboom
Van nul tot nu deel 2: de vaderlandse geschiedenis van
1648 tot 1815

Bieb Dictee

Leesbevordering onder jeugd is een belangrijk thema waar
team “Jeugd en Educatie” van de bibliotheek zich sterk voor
inzet met bestaande en nieuwe dienstverlening.
Met een professionele livestream beleefden de kinderen uit
groep 5 en groep 8 vrijdag 19 maart een prachtig online event.
Ruim 800 kinderen in de leeftijd 8 t/m 12 jaar deden vanuit de
klas mee aan ons eerste Bieb Dictee en testten zo hun taalkennis.

De Rijksoverheid gaat zelftesten voor het onderwijzend personeel (dus niet voor de kinderen) beschikbaar stellen. De
zelftesten worden niet als medische handeling gezien. Ze kunnen twee keer per week ingezet worden zolang medewerkers
geen klachten hebben die passen bij het Coronavirus. Het
gebruik van de test is altijd vrijwillig. Als medewerkers wel
klachten hebben of als nauw contact naar voren komen uit het
bron- en contactonderzoek moeten zij zich laten testen bij de
GGD-teststraat.

* Zelftesten bij kinderen

Wanneer uw zoon of dochter als nauw contact uit het bron- en
contactonderzoek naar voren komt, moet u uw kind laten testen bij de GGD-teststraat. Wanneer u een zelftest bij uw zoon
of dochter heeft afgenomen is dit geen vervanging van de
officiële GGD test.

Komende tijd
26 apr 2021
27 apr 2021

Koningsspelen (Op school)
Koningsdag, school vrij

03 mei 2021 - 14 mei 2021
04 mei 2021
05 mei 2021
09 mei 2021

Meivakantie
* Dodenherdenking
* Bevrijdingsdag
* Moederdag

13 mei 2021
17 mei 2021
23 mei 2021- 24 mei 2021
24 mei 2021
25 mei 2021

* Hemelvaartsdag
Weer naar school
* Pinksteren
Tweede Pinksterdag, school vrij
Weer naar school

Het bieb Dictee werd geschreven door Janneke Schotveld
(bekend van o.a. Superjuffie) en ook live door haar voorgelezen. Het doel van dit dictee: samen sterk voor lees- én schrijfbevordering.
Het was een groot succes.
Kinderen (en leerkrachten) werden hierbij uitgedaagd dit
woord voor woord mee te schrijven. Na afloop werd de tekst
online geplaatst. Zo kon iedereen kijken wat zijn/haar score
was!

