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Samen maken we er  
een fijne school van! 
 

Nieuwsbrief 

7 april 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Beste ouders verzorgers, 

Een korte nieuwsbrief deze keer. Deze week starten de kinderen met de KiVa 

vragenlijst, donderdag bespreken we als leerkrachten de CITO toetsen van de 

kinderen (hoe staan we ervoor en welke acties rollen er uit) en vrijdag komt de 

schoolfotograaf.  

Helaas kunnen we, ook dit jaar, door het Coronavirus alleen groepsfoto’s maken. 

Met een beetje geluk hebben we een groepsfoto in de sneeuw, is weer eens wat 

anders dan het zonnetje. Van de kinderen van groep 8 wordt wel een individuele 

foto gemaakt 

Met vriendelijke groet,                                 

Jeroen Habets en Greetje Nomden            

                                                                                                               

Jarigen 

 9 april Jasmijn uit groep 3/4  

14 april Iris uit groep 5/6  

17april Ilse uit groep 5/6 

 

Agenda 

8 april: grote schoolbespreking om 14.45 uur 
 
           9 april: de schoolfotograaf 
               
              21 april: eindtoets groep 8 
 

 
  

 

Aanwezigheid 

directie 

week 14 
Donderdag 
Greetje, Jeroen, Hilde 
Vrijdag 
Jeroen 
week 15 
maandag 
Greetje en Hilde 
dinsdag 
Jeroen en Hilde 
woensdag 
Greetje  
donderdag 
Jeroen 
Vrijdag 
Jeroen 
Week 16: 
Maandag 
Greetje 
Dinsdag: 
Jeroen en Hilde 
Woensdag 
Greetje en Hilde 
 
 
Dinsdag 
Jeroen en Hilde 
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Bloemenactie 

Tot en met vrijdag kunt u de bloemen van de 

bloemenactie bestellen! Heeft u geen formulier meer 

of is er niemand bij u geweest en wilt u dolgraag een 

mooie begonia, dan kunt contact opnemen met 

school.  

 

 

 

 

 

Nieuws uit groep 3 & 4 

 

Fietsles  

Vorige week heeft groep 3/4 fietsles gekregen van de fietsschool. We 

hebben eerst besproken welke onderdelen er aan een fiets zitten en 

waar ze voor dienen. Daarna hebben we op het parkeerplein een 

fietsparcours gedaan om te kijken hoe vaardig we al in fietsen zijn. Kun 

je op tijd remmen? Kun je goed achteromkijken? Kun je met een hand 

aan het stuur fietsen? We leerden ook dat het belangrijk is om langzaam 

te kunnen fietsen. Dat was nog best lastig.                                                             
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Basicly 

Basicly is de methode die we gebruiken om kinderen digitaal vaardiger te maken. 

De afgelopen periode zijn we in de klas aan de slag geweest met het leerpad van digitale 

geletterdheid. 

We hebben in dit leerpad onder andere geleerd hoe je foto’s kan maken op een iPad, en we hebben 

kennis gemaakt met verschillende digitale programma’s. Met “Storyboard That“ hebben we geleerd 

een strip op de computer ter maken. We hebben een tekst leren typen en hebben onze eerste 

presentatie gemaakt. Ook hebben we het over wachtwoorden gehad. Waarom gebruiken we 

wachtwoorden en moet je die niet aan iedereen vertellen? 

Tot slot hebben we het gehad over ‘gezond computeren’. Hoe lang mag jij per dag computeren? 
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Bijbelverhalen 

Week 14 (06/04 - 09/04) – Naar huis  

Ezra 1: 1-11, 3: 1-13 en 4: 1-24  

Lang geleden zijn de Israëlieten weggevoerd uit hun eigen land. Ze leefden in ballingschap in Babel. 

Maar op een dag verandert dat: De Perzische koning Cyrus verslaat de Babyloniërs. Hij geeft de 

Israëlieten toestemming om terug te gaan naar hun land, waar ze de tempel in Jeruzalem weer 

kunnen opbouwen. 

Week 15 (12/04 - 16/04) – Mag ik bouwen?  

Ezra 5: 1 - 6: 22 en Nehemia 1: 1 - 2: 10  

De Israëlieten zijn terug in hun eigen land. Maar daar wonen ook andere mensen, die het maar niks 

vinden dat de tempel weer wordt opgebouwd. Zij sturen een gemene brief aan de koning, waardoor 

de bouw wordt stilgelegd. Later gaan ze toch weer aan de slag. 

Nehemia komt uit Jeruzalem en woont nu in de burcht Susa. Hij wil zijn volksgenoten helpen met de 

bouw van de tempel en krijgt toestemming van de koning. 

Week 16 (19/04 - 23/04) – Steen voor steen  

Nehemia 2: 11- 20, Nehemia 3 en 4, en 8: 1-12  

Steen voor steen wordt gebouwd aan de tempel, de stadsmuur en de poorten. Andere volken 

proberen de Israëlieten tegen te werken, maar ze gaan toch door – net zo lang tot hun stad af is. Dan 

vieren ze feest voor de Heer. Ze lezen uit de wet van Mozes, over hoe God zijn volk altijd opnieuw 

bevrijdt. 

 

 

 

  


