Voor uw agenda
Margemoment voor de maand april:
Woensdag 19 april: groepen 3A, 3B, 4A en 4B
Paasweekend.
Vrijdag 14 april en maandag 17 april zijn alle kinderen vrij. Iedereen een fijn
paasweekend toegewenst.
Onze versiercommissie heeft deze week de school in paasstemming gebracht
en de kinderen zijn donderdag op paaseitjes getrakteerd door de
oudervereniging. De beide commissies worden bedankt voor deze leuke
paasactiviteiten

maandag 17 april
twee paasdag – alle kinderen vrij

woensdag 19 april
Snappet informatiebijeenkomst – 14.30 uur

donderdag 20 april
Middenbouwverg. – 15.45 uur

vrijdag 21 april
koningspelen – 8.30 – 11.45 uur

Zwerfvuilactie
Afgelopen vrijdag hebben alle kinderen deelgenomen aan de jaarlijkse

zwerfvuilactie. Er is weer heel veel troep in de wijk rondom de school
opgezocht. Onvoorstelbaar wat er dan ik zo’n korte tijd wordt ingezameld.
Alle kinderen bedankt voor hun hulp.
Seizoensluiting
Afgelopen dinsdag hebben we weer een Seizoensluiting gehad. Het was heel
erg leuk. Er was een grote diversiteit van optredens van de verschillende
groepen, We hebben naar Idols gekeken, liedjes van de kleuters gehoord,
een poppenkast gezien en nog veel meer.
De kinderen en de ouders in het publiek waren erg enthousiast.
Koningsspelen
Koningsspelen vrijdag 21 april De kinderen van groep 1 t/m 8 worden om 8:15 uur op school verwacht. We gaan ontbijten
op school: dus graag bord en bestek voorzien van naam uiterlijk donderdag 20 april mee naar school nemen. De kinderen
hoeven geen tas met eten en drinken mee te nemen. Dit wordt verzorgd door de ouderverening. Voor kinderen met
allergieën graag even overleggen met de groepsleerkracht. We sluiten om 11:30 op het grote plein de ochtend af met de
Koningsdans. We zouden het fijn vinden als ouders hier naar komen kijken. Daarna gaan alle kinderen naar hun eigen klas om
hun spullen op te halen. Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 start dan de meivakantie. De kinderen van groep 5 t/m 8 gaan ’s
middags eerst nog naar school en hebben daarna lekker meivakantie. Wij zijn heel blij met alle ouders die zich hebben
aangemeld en willen iedereen alvast bedanken! We maken er een gezellige en sportieve ochtend van! We zouden het leuk
vinden als iedereen sportief gekleed in “Koningsdagstijl” naar school komt.
Leescircuit: Woensdag 19 april is er geen leescircuit.
Schoenendozen: Volgende week vrijdagmiddag is er een volgende ronde in on crea-circuit, de kinderen die dan bij meester
Jantinus zijn ingedeeld moeten dan een schoenendoos meenemen. Als je thuis meer schoenendozen over hebt is het wel fijn
om ook die mee te nemen voor degene die er niet een heeft.
Bericht van de TMO
Beste ouders/verzorgers,
De afgelopen weken, heb ik vele mailtjes gehad over betalingen wat niet klopte,
vooral als u kind was afgemeld. Er zijn 2 verschillende contracten voor de tmo
vaste dagen en flexibele dagen.
Deze contracten leg ik even uit:
Vaste dagen contract: Hiermee geeft u aan dat u kind of kinderen 1, 2 of 3
dagen naar de tmo komt deze dagen koopt u in voor het hele tmo jaar je hebt dus
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recht op alle dagen welke je inkoopt. Bij ziekte of afmelding betaalt u door omdat deze dagen worden ingekocht en ik
hier mijn vrijwilligers op inzet. Marge en vakantie dagen betaal je niet en bij langer dan 2 week ziekte ook dan betaal je niet.
De kosten zijn 2,95 per keer.
Flexibel contract:
Met dit contract kan je elke dag in de week komen wanneer u dit nodig heeft voor u kind. Dit moet wel tijdig worden doorgegeven. De
kosten hiervoor zijn ook 0,50 duurder dan het andere contract.
Ik hoop dat het zo voor u als ouder duidelijker is hoe dit tot stand komt.
Tosti Gebruik
Ook kreeg ik vragen over Tosti’s wanneer wel en wanneer niet. In principe kan er elke dag een tosti worden gegeten, omdat er elke
dag andere kinderen aanwezig zijn.
Het is wel aan de ouders wanneer ze een tosti meegeven.
Alleen op dit moment zijn er niet genoeg tosti apparaten omdat er 2 stuk zijn gegaan deze worden weer aangeschaft.
Nieuw Speelgoed
Ook gaan wij investeren in het buitenspeelgoed voor de kids.. hier zijn wij druk mee bezig om dit zo snel mogelijk te kunnen realiseren.
Wij wensen alle kinderen en ouders hele fijne paasdagen!
Met vriendelijke groet,
Tmo Team

























Welkom bij ons in de groep: Yoeri Nauta.
Jezebel, Levi, Tobias, Lars gr.1, Rosaly en Maud hebben tijdens de seizoensluiting het liedje : Ik zou zo graag een koetje
kopen gezongen. Goed gedaan allemaal!!!
Liedje: De paashaas, de paashaas die is weer in het land en aan zijn ene pootje daar hangt een grote mand, die mand zit
vol met eieren bimbambeieren en volgend jaar komt hij weerom, bimbambom.
Volgende week werken we over Koningsdag. Vrijdagochtend is er het koningsontbijt en zijn er diverse spelletjes voor de
kinderen. Je mag oranje feestkleding aan!
Fijne Paasdagen!

De seizoensluiting is prima verlopen. De kinderen die meededen hebben het goed gedaan!
Volgende week vrijdag is het Koningsdag. We starten met een ontbijt in de klas en daarna zijn er diverse spelletjes in
school en op het plein. Natuurlijk mag je in oranje feestkleding op school komen.
Iedereen een fijn paasweekend gewenst!

Liedje: De paashaas, de paashaas, die is weer in ons land. En aan zijn ene pootje daar hangt een grote mand.
Die mand zit vol met eieren , bim bam beieren en volgend jaar komt hij weerom, bim bam bom.Dit liedje zongen Cilo,
Matthijs, Wesley, Sanne, Selma, Feline en Maud tijdens de maandsluiting.
Goed gedaan hoor!!
Welkom bij ons in de groep: Ivan Koster.
Er heerst waterpokken in de groep.
Een fijn paasweekend gewenst.
Vrijdag 21 april koningsdag. We ontbijten op school en gaan daarna leuke spelletjes doen.Je mag oranje feestkleding aan.

Wat een week. Kern 9 hebben we afgerond. Volgende week gaan we beginnen met kern 10.
Rekenen is blok 9 afgerond! De kinderen hebben veel geleerd en hebben allemaal laten zien dat ze de leerstof van blok 9
allemaal beheersen! TOP!
Woensdag hebben de kinderen van groep 3A Margedag! We hebben dus een kort weekje.
De seizoensluiting was erg leuk. De kinderen van groep 3a hebben een prachtig lied gezongen over een koeienvlaai.
Daarbij waren ze verkleed als boer of koe. Het plaatje was compleet! Iedereen die heeft geholpen, heel erg bedankt!
Vrijdag 21 april hebben we de Koningsspelen.
Fijn Pasen!
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Afgelopen dinsdag hebben een aantal kinderen opgetreden tijdens de seizoensluiting. Ze hebben het erg goed gedaan!
Dinsdag 18 april is juf Nynke niet aanwezig. Er komt dan een invaller (juf Lotte).
Woensdag 19 april zijn de kinderen vrij.
Vrijdag 21 april hebben we de Koningsspelen.
Geniet van het lange weekend!



Vorige week vrijdag hebben we de Groevelaan ontdaan van al het zwerfvuil. De straat is nu “om door een ringetje te
halen” zo schoon.
Dinsdag op de seizoensluiting hebben Elena, Ruben, Edo, Danyel, Lieke Pieters, Joëlle, Nawid en Haneen een prachtige
voorstelling gegeven. Edo vertelde het verhaal, terwijl de anderen de bijbehorende poppenkastfiguren uitbeelden. Het
zag er prachtig uit!
Leefstijl: In thema 4 hebben we het gehad over zelfvertrouwen, hoe zie je eruit, complimenten geven enz. Er hangen
werkjes van onze klas op het leefstijlbord in de gang bij de gymzaal.
Vrijdag 21 april zijn de koningsspelen. (Zie informatie hierboven.)
Graag de tafels van 2, 4, 5 en 10 blijven oefenen (ook door elkaar). Evenals het klokkijken. (ook digitaal (hele en halve
uur).
We wensen iedereen een heel fijn paasweekend.





















In de klas zijn wij bezig met het stellen van doelen. We maken in 5 minuten zoveel mogelijk keersommen en +/sommen. Ieder kind ziet op een papier hoeveel sommen hij of zij goed heeft gemaakt en zet een streepje bij het aantal
hoeveel hij/zij de volgende keer goed denkt te hebben. Ook houden we bij hoeveel sommen we met de hele klas goed
hebben. We hopen dat we hierdoor steeds minder de getallenlijn nodig hebben!
Dinsdag hebben de kinderen weer een leuk optreden neergezet, goed gedaan!
Maandag 17 april en woensdag 19 april zijn de kinderen vrij.
Vrijdag 21 april hebben we de Koningsspelen.
Geniet van het lange weekend!

Op donderdag 13 april hebben de leerlingen een samenvatting voor aardrijkskunde thema 2 meegekregen. In de les
hebben we besproken hoe je het beste kan leren. Ook hebben we geoefend met een quiz. De toets is op donderdag 20
april.
Met taal leren we nu de persoonsvorm en het onderwerp te benoemen in een zin. Van juf Ilona kregen we een blad mee
om dit thuis te oefenen als huiswerk. Lever deze zo snel mogelijk, maar uiterlijk woensdag 19 april weer in.
Tijdens de seizoensluiting hebben Tim, Tom, Nanouk en Eline prachtig gedanst, professioneel aangekondigd door Jeroen
en begeleid door de beats van DJ Darren. Het publiek was heel enthousiast, zo enthousiast dat er twee keer is gedanst.
Met leefstijl zijn we begonnen aan een nieuw thema. Het is thema 4: Ik vertrouw op mij.
Dit thema gaat over zelfvertrouwen. Dat is meer dan enkel het vertrouwen van kinderen en volwassen in hun eigen
kunnen. Zelfvertrouwen heeft ook te maken met een realistische inschatting van eigen mogelijkheden. Kinderen
ontwikkelen zelfvertrouwen door te werken aan een positief én realistisch zelfbeeld. Daar zullen wij ons de komende zes
weken mee bezig houden.
Wij wensen iedereen een fijn paasweekend toe en zien iedereen graag met een buik vol eieren terug.





Aanstaande dinsdag heeft Vincent zijn spreekbeurt en donderdag doet Gavino zijn spreekbeurt.
Romy heeft dinsdag aanstaande haar boekenbeurt.
De meest kinderen van groep 5 hebben de tafel van 9 ook gehaald. Super! Aanstaande donderdag is er nog een
herkansing.



Leefstijl. We hebben thema 4 afgerond. We hebben het gehad over hoe je eruit ziet, complimenten geven aan een ander
en zelfvertrouwen. Er hangen werkjes van onze klas op het leefstijlbord in de gang bij de hoofdingang
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Afgelopen dinsdag hebben Manuel, Jayden, Fuaad, Amber, Roos, Mahmood, Sven, Lars Vlonk en Féline het optreden op
de seizoenssluiting verzorgd. Met een optreden van “The voice kids” hebben ze het publiek op een leuke wijze weten te
vermaken. Hulde!
Dinsdag 18 april is de toets over NAUT (hoofdstuk 2) De samenvatting is reeds meegegeven.
Vorige week hebben we het verkeersexamen gemaakt. Het bleek toch best nog lastig, maar gelukkig kunnen we melden
dat iedereen geslaagd is. Gefeliciteerd. Als het praktisch verkeersexamen(16 mei) ook voldoende wordt uitgevoerd
krijgen de kinderen hun diploma.
Het woordpakket van hoofdstuk 7 is mee naar huis. Op maandag! 8 mei hebben we het dictee.
In het circuit maken we in deze ronde appelmoes. Dat is erg leuk en lekker! Ouders die daarbij hebben geholpen of gaan
helpen worden bij deze bedankt!
Fijn paasweekend!

Vorige week hebben we het verkeersexamen gemaakt. Het bleek toch best nog lastig, maar gelukkig kunnen we melden
dat iedereen geslaagd is. Gefeliciteerd. Als het praktisch verkeersexamen(16 mei) ook voldoende wordt uitgevoerd
krijgen de kinderen hun diploma.
Afgelopen dinsdag had we ook een zeer geslaagde maandsluiting. Zelf bedacht, in elkaar gezet en perfect uitgevoerd.
Jullie juffen zijn trots!
Het woordpakket van hoofdstuk 7 is mee naar huis. Op maandag! 8 mei hebben we het dictee.
De Topo-kaart van Duitsland is mee naar huis. Even goed oefenen en dan is op donderdag 20 april de toets.
Vrijdag 21 april hebben we ’s morgens de koningsspelen en ’s middags is er voor de bovenbouw-kinderen gewoon
school. We starten de middag met het bespreken van het huiswerk (werkwoordspelling blz 18) .Wat we daarna precies
gaan doen is nog een verrassing.
Met leefstijl zijn we bezig geweest met vertrouwen. Hoe leer je jezelf beter kennen, hoe goed ken je jezelf en hoe krijg je
meer (zelf)vertrouwen?
We wensen iedereen een gezellig paasweekend.

Afgelopen woensdag was het de Dag van de Ruimtevaart. We hebben veel oude- en nieuwe filmpjes over het ontstaan
van de ruimtevaart bekeken en zijn met Naut begonnen aan het thema ruimte en ruimtekolonie.
Verder zijn we weer druk geweest met het voorbereiden op de Centrale Eindtoets. Dinsdag t/m donderdag a.s. gaan we
los. Er mag mee in de klas: een goed boek, kauwgom, drinken (geen energiedrink) en een knuffel c.q. geluksvoorwerp.
Allemaal een fijn lang paasweekend.

maandag t/m vrijdag (woensdag niet):
Spreek de voicemail in op 06-49493792 of mail naar tmo.nijenoert@sksg.nl
Denkt u erom dat u bij het inspreken van de voicemail duidelijk de datum van de aan- of afmelding, naam en groep van uw
kind(eren) vermeldt.
Kosten : € 2,95 – incidenteel overblijven: € 3,45
Post voor de TMO kunt u in de groene brievenbus naast de ingang van de conciërgeruimte deponeren.
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