Nieuwsbrief maart/april 2018
Wat een leuke maand was dat: De
pannenkoekdag, thema “Lentekriebels”,
palmpaastakken maken en het paasfeest. Ook
de komende maanden staan er weer een
heleboel leuke dingen op het programma. Maar
het zijn ook maanden met veel vrije dagen!

Schoolvoetbal
Op 4 april doen de kinderen van groep
6/7/8 mee aan het schoolvoetbaltoernooi
in Goes. Supporters zijn welkom! ☺

Koningspelen
Op vrijdag 20 april
doen wij weer mee aan
de koningspelen,
waarbij samen goed
ontbijten en actief bewegen centraal staan.
We beginnen deze dag met een gezamenlijk
ontbijt en hebben deze dag allemaal actieve
activiteiten. De kinderen ontbijten dus op
school!

Belangrijke data
30 maart t/m 2
april
4 april

Vrij: Pasen

20 april

Schoolvoetbaltoernooi groep
6/7/8
Koningsspelen

23 april t/m 4 mei

Vrij: Meivakantie

10 mei/11 mei

Vrij : Hemelvaartsdag

15 mei

Schoolfotograaf

Wilgentunnel

21 mei

2e Pinksterdag

Wat zijn wij blij met de hulp van een
aantal enthousiaste papa’s! We krijgen
een heuse wilgentunnel op het plein waar
we heerlijk in kunnen gaan spelen.
Binnenkort starten ze met het maken van
deze tunnel.

28 mei

Vrij: studiedag

Op vrijdag 6 april start er een werkclubje
Wie het leuk vindt kan aansluiten, we
hebben afgesproken van 9.00 tot 12.00
uur.
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Vakantie rooster

Vakantierooster 2018
●
●
●
●
●
●

Meivakantie
23/04 t/m 04/05
Hemelvaart
10/05 t/m 11/05
Pinksteren
21/05
Zomervakantie
09/07 t/m 17/08
Herfstvakantie
15/10 t/m 19/10
Kerstvakantie
24/12 t/m 04/01/2019

Buitenspeeldag/lesdag
Dinsdag 10 april is de dag dat de scholen
worden uitgedaagd om zo veel mogelijk
buiten les te geven.
Dit is een initiatief van Jantje Beton, in
samen met IVN

Vakantierooster 2019
●
●
●
●
●

Voorjaarsvakantie
04/03 t/m 08/03
Meivakantie
19/04 t/m 03/05
Hemelvaart
30/05 t/m 31/05
Pinksteren
10/06
Zomervakantie
08/07 t/m 16/08

Als laatste voeg ik het bericht toe van de
Koningsspelen vrijdag 20 april

leesconsulent juf Antoinette

Vrijdag 20 april beginnen we met een

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij wil ik u weer even laten weten
wat we de afgelopen maanden hebben
gedaan tijdens de lessen
leesbevordering.
In januari ben ik begonnen met het
afnemen van de monitor.
Om het leesgedrag van de kinderen in
kaart te brengen, vullen de leerkrachten
en de leesconsulent, maar ook de
leerlingen uit de groepen 5 t/m 8
jaarlijks vragenlijsten in. De resultaten
worden met het team besproken en er
worden nieuwe doelen voor de
leesbevordering op school vastgesteld.
Uiteraard zijn de kinderen ook

Koningsontbijt in de klas.
Daarna hebben we spelletjes in en om de
school. Er is ook dit jaar weer hulp van
de CIOS studenten
Avondvierdaagse
In de week van 28 t/m 31 mei kan
iedereen weer meedoen aan de
Avondvierdaagse.
De routes van 5 km. Binnenkort hoort u
meer over het inschrijven.
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nieuwsgierig naar de uitkomsten! Daarom
laat ik ze ook aan hen zien.
Een van de uitkomsten van vorig jaar was
dat de leerlingen aan gaven graag
boekentips te krijgen van vriendjes en
vriendinnetjes. Hierop aansluitend
hebben de kinderen van groep 6/7/8 de
opdracht gekregen een boeken poster te
maken waarop ze reclame maken voor
hun boekentip. De leerlingen zijn
hiermee enthousiast aan de slag gegaan
en de posters zien er dan ook
schitterend uit! De aangeprezen boeken
zijn ook in de klas aanwezig, zodat de
kinderen er meteen in kunnen gaan lezen.
Op 1 februari heb ik in de groepen 4 t/m
8 een stukje voorgelezen uit het
aangrijpende boek over de
watersnoodramp: De zee kwam door de
brievenbus. Dit boek is gebaseerd op de
herinneringen van Lia Soeting, die zelf
als 8-jarige de overstroming in
Kruiningen meemaakte. Voor de kinderen
bracht het feit dat de grootouders van
Liesje in ’s Heer Hendriks kinderen
wonen, dit verhaal nog dichter bij hun
belevingswereld.
 De zee kwam door de brievenbus, Selma
Noort/ Martijn van der Linde

In groep 4/5 hebben we het gehad over
het genre dieren. De kinderen hebben
geleerd hoe ze boeken van dit genre in
de bibliotheek kunnen vinden. Een
schrijfster die veel boeken over dieren
heeft geschreven, is Bibi Dumon Tak. Ik
heb een aantal lees- en
informatieboeken van haar in de klas
achtergelaten, waarin door de kinderen
enthousiast
is gelezen.
 Bibi’s bijzondere beestenboek, Bibi
Dumon Tak, Fleur van der Weel
In de boeken van Annie M.G. Schmidt
komen ook veel dieren voor. Het is best
bijzonder dat haar verhalen nog steeds
populair zijn. Dit blijkt wel uit het feit
dat vorig jaar een film is uitgekomen die
is gebaseerd op het in 1950 geschreven
versje Dikkertje Dap.

https://www.youtube.com/watch?v=9-V
Go9xY1oY
Verder hebben de kinderen
geïnventariseerd hoeveel dierlijke
personages ze kennen uit kinderboeken;
dit bleken er een heleboel te zijn!
Nederlandse Kinderjury
Via de volgende website kunnen de
kinderen weer stemmen op hun favoriete
boek van het afgelopen jaar.
https://www.kinderjury.nl/
Stemmen kan t/m 16 mei 2018.
In groep 1 t/m 3 heb ik aandacht
besteed aan de Nationale
Voorleesdagen.
Deze vonden eind
januari plaats. Aansluitend hierbij heb ik
een aantal boeken voorgelezen die vorig
jaar of dit jaar verkozen waren tot
Mooiste prentenboek van het jaar of
een plekje hadden gekregen in de

Prentenboek Top 10.

 De kleine walvis, Benji Davies

Prentenboek van het jaar 2017

 De kleine walvis in de winter, Benji
Davies (vervolg op het Prentenboek van het
jaar 2017)
S
 sst! De tijger slaapt, Britta Teckentrup

Prentenboek van het jaar 2018

 Antonia, Anke de Vries/ Piet Grobler

(Uit de Prentenboek Top 10)
 Alberts boom, Jenni Desmond (Uit de
Prentenboek Top 10)
Aansluitend bij het thema
Lentekriebels heb ik tenslotte de
volgende boeken voorgelezen:
 Wat een geluk dat ik jou gevonden heb,
Guido van Genechten
 Ik wil geen kusjes, Nadine Monfils,
Claude K. Dubois
 Het allermooiste ei, Helme Heine, Willem
Wilmink
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https://www.youtube.com/watch?v=7irg05fe
bJg

