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Samen maken we er  
een fijne school van! 
 

Nieuwsbrief 

19 mei 2021 

 

 

 

 

 

  

 

 

Beste ouders, 

We beginnen op school na al deze gebroken 

periodes: meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren 

aan de laatste fase. We kijken daarom al vooruit 

naar volgend schooljaar. Wat waren onze plannen 

dit jaar, is daar iets van terechtgekomen. Wat gaan we volgend jaar doen, wat 

worden onze speerpunten. We zijn bezig met de formatie: wie krijgt welke groep 

hoeveel uren kunnen we inzetten. U heeft vast ook gehoord over de NPO gelden, 

geld om onderwijsachterstanden weg te werken die door corona/lockdowns zijn 

ontstaan. Hier moeten plannen voor worden geschreven. Hoe we deze gelden 

willen inzetten. Al met al veel papier en denkwerk achter de schermen. 

Met vriendelijke groet, 

Jeroen en Greetje 

                                                        

 

 

 

 

Jarigen 

 28 mei Mayren  groep 3/4  

29 mei Mats uit groep1/2 

 

 

 

Agenda 

24 mei: vrij, 2e Pinksterdag 
28 mei: Maandviering groep 3 en 4  
17 juni: margedag (leerlingen vrij) 
  

 
Aanwezigheid 

directie 

week 20 
Donderdag 
Jeroen en Hilde 
Vrijdag 
Jeroen 
week 21 
dinsdag 
Jeroen 
woensdag 
Greetje en Hilde 
Donderdag 
Jeroen en Hilde 
Vrijdag 
Greetje en Jeroen 
Week 22: 
Maandag 
Greetje en Hilde 
Dinsdag 
Jeroen en Hilde 
Woensdag: 
Greetje 
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CITO toetsafname groep 3 t/m 7 

In de week van 31 mei en 7 juni worden de eind cito's afgenomen. Dit zit wel heel dicht op de vorige, 

we hopen dat we deze volgend schooljaar op de aangegeven tijdstippen kunnen afnemen. (jan-juni) 

Nieuwe vakleerkracht Huis van de Sport: 

Juf Anniek Tel is met zwangerschapsverlof. Haar 

vervanger is meester Remco van den Berg. We 

bedanken juf Anniek voor de gymlessen tot nut 

toe en wensen haar een voorspoedig verlof. 

Meester Remco, hartelijk welkom bij ons op 

school. 

                                          

 

Vanuit de OR 

De OR heeft voor elke klas groenteplantjes besteld.  Het is de bedoeling dat we deze met de 

klas gaan poten etc. De OR regelt potgrond, bemesting, geleide stokjes en turfpotjes voor 

het ompotten. Dit alles heeft als doel om kinderen kennis bij te brengen over gezonde 

voeding en de productie daarvan. We poten tomatenplantjes, paprika’s pepers en 

komkommers. 

Uiteindelijk moeten de plantjes in grotere potten. Als u thuis nog potten over heeft, 

bijvoorbeeld van de hanging baskets, kunt u deze meegeven aan uw zoon/ dochter.  
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Bijbelverhalen 

 

Week 20 (17/05 - 21/05) – Wat krijg ik nou?  

Handelingen 2: 1-13 en 41-47 en 3: 1-10  

Met Pinksteren ontvangen de leerlingen van Jezus de heilige Geest. Misschien begrijpen ze zelf niet 

precies wat er gebeurt, en ook de mensen in Jeruzalem vragen zich af wat er aan de hand is. Maar 

het is onmiskenbaar: Gods kracht werkt in de mensen. De leerlingen vormen met elkaar een kring 

waarin ze alles delen. Er gebeuren wonderlijke dingen, zoals een verlamde man die weer kan lopen. 

 

 

Week 21 (25/05-28/05) - Niet te houden. 
Handelingen 4: 1-22, 4: 32-37 en 5: 17-26 
Jezus is naar de hemel gegaan. Maar toch is zijn verhaal nog lang niet afgelopen! Na Pinksteren gaan 
de leerlingen van Jezus door met Jezus begonnen is. De leiders van het land vinden het niet goed, 
maar ze zijn niet te houden.  
 
Week 22 (31/05-04-06) - Wie wijst jou de weg? 
Handelingen 5: 27-42, 8: 26-40, 9: 1-31 
De apostelen mogen niet meer over Jezus praten, maar dat doen ze toch. Petrus vertelt dat hij liever 
gehoorzaam is aan God dan aan Joodse leiders. Een belangrijk man uit Ethiopië leest in de bijbel, 
maar hij begrijpt het niet. Filippus wijst hem de weg door de oude verhalen, waarin het verhaal van 
Jezus zichtbaar wordt. Saulus zit achter de volgelingen van jezus aan, maar dan wordt hij zelf door 
Jezus geroepen. Vanaf dat moment wijst Jezus hem de weg. 
 

Groep 7 & 8 
Verkeersexamen 

Op dinsdag 11 mei hebben wij het praktijk verkeersexamen gehad in Loppersum. We zijn met zijn 

allen naar Loppersum gefietst en hebben daar een route afgelegd. Ondanks dat het een lange 

ochtend was waarin we veel hebben moeten wachten, hebben we ook een gezellige ochtend gehad 

met zijn allen! Alle leerlingen hebben hun verkeersdiploma dezelfde dag meegekregen. 

Eindfilm 

Groep 8 is dinsdag 11 mei begonnen met de eindfilm. Elke dinsdagochtend gaan zij met juf Tamar 

oefenen voor de eindfilm en dus uiteindelijk filmen. De rollen zijn ondertussen al verdeeld en de 

leerlingen kunnen thuis dus de tekst gaan oefenen. Naast het oefenen met juf Tamar op elke 

dinsdagochtend, zal groep 8 ook op andere dagen de tijd krijgen om te oefenen voor de eindfilm. 
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Taal 

Met taal zijn wij bezig met het onderwerp plasticsoep. We leren wat plasticsoep precies inhoudt, wat 

de gevolgen zijn en wat wij hier zelf aan kunnen doen. Aan het eind van het hoofdstuk is het de 

bedoeling dat we een debat kunnen voeren over plasticsoep. We gaan bezig met het vormen van een 

stelling en we leren deze te onderbouwen met goede argumenten. Na dit thema gaan wij nog een 

thema behandelen over water.  

 

 

Naut 

Deze week beginnen we met het laatste thema van Naut: ‘Weer en klimaat’. Met dit thema leren wij 

verschillende dingen over onder anderen over de temperatuur, de wind en de regenen. De toets was 

ingepland op donderdag 17 juni. Echter hebben wij dan een margedag, deze toets zal dus woensdag 

16 juni plaatsvinden.  

 

Nieuwe stagiaire 

Op de donderdag voor de meivakantie is juf Eline bij ons in de klas gekomen. Juf Eline zal stagelopen 

tot halverwege juni. De precieze einddatum is nog niet bekend. Ze heeft in week 23 een stageweek 

en zal dan dus de hele week aanwezig zijn. Juf Eline is een eerstejaars pabo-studente die hiervoor bij 

groep 1 en 2 heeft stagegelopen. Ze zal net als juf Giulia een aantal lessen verzorgen in de groep en 

helpen waar nodig! 
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