
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 
 

 

Weekbrief 15 

12 apr t/m 18 apr 
 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
 

Beste ouders, 

Na de meivakantie komt Corné van Klink bij ons werken in groep 4. Hij gaat Nanda 
vervangen voor haar zwangerschapsverlof. Wij vinden het heel leuk dat hij ons 
team komt versterken. 

Voor nu fijn weekend en tot volgende week! 
Karin Schouten 

 
Corona-update 
Vlak voor Pasen is groep 1/2C in quarantaine gegaan. Een deel van de groep is 

inmiddels negatief getest en zijn weer aanwezig op school. Volgende week 
kunnen gelukkig de andere kinderen ook weer naar school. 

 
Schoolfoto 

Op maandag 12 april en vrijdag 16 april worden weer de schoolfoto's gemaakt. 
Maandag 
8.35-8.55 groep 6 

8.55-9.15 groep 1/2a 

9.15-9.35 groep 1/2b 

9.35-9.55 groep 3a 

9.55-10.15 groep 3/4 

10.15-10.35 groep 5 

10.35-10.55 groep 7 

10.55-11.15 groep 8 

Vrijdag 
8.35-8.55 groep 5/6 

8.55-9.15 groep 1/2c 

9.15-9.35 groep 1/2d 

9.35-9.55 groep 3b 

9.55-10.15 groep 4 

 

 

 
 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 
 

Helaas hebben wij voor deze groep geen informatie beschikbaar. 
 

Opvang 2-4 jaar 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Algemene informatie: 

Thema: Lente/ boerderij  

Deze week gaan we kijken naar de kip en haar eieren. We lezen deze week het 
boekje “Dotties eieren”. Tevens mogen de kinderen gaan uitzoeken welk ei er bij 
welke kip hoort, dit is aan de hand van een patroon. Ook mogen de kinderen zelf 

een nestje gaan maken met klei, superleuk voor de sensomotorische ontwikkeling, 
lekker met de handen aan de slag! En natuurlijk gaan we deze week ook lekker 

een eitje eten bij de lunch.  
 

 
 

BSO 

Algemene informatie: 

 
BSO-groepen; de Zeeleeuwen, Zeepaarden en Zeehonden 
 

Het was weer een gezellige week met elkaar.  

Leuk om te horen, hoe enthousiast de kinderen aan elkaar en aan ons vertellen 
over het lange paasweekend. De kinderen van de BSO hebben nieuw speelgoed 

voor binnen en buiten gekregen. De kinderen waren erg enthousiast en spelen 
vaak met de nieuwe spelletjes. Nu hopen wij dat we binnenkort alle kinderen 
kunnen mogen ontvangen en blij kunnen maken met ons nieuwe speelgoed. 

Komen jullie ook volgende week donderdag 15 april online mee doen met 
spelletjes/voorlezen? Wij wensen iedereen een fijn weekend en duimen op een 

goed bericht!  
  

  

BSO-groepen; de Orka’s, Pinguïns en Haaien 

 
Lieve kinderen van de Haaien, Orka’s en Pinguïns,  
  

Wat missen we jullie ontzettend! Gelukkig zien we jullie af en toe in de gangen op 
school als jullie naar huis gaan. Zo zien we elkaar toch nog een beetje. 

Ondertussen zijn we wel met hele leuke dingen bezig! We zijn bezig met een 
podium voor in de hal boven en we kunnen alvast zeggen dat het echt supercool 

wordt! Ook voor in het lokaal van de Orka’s hebben we dingen besteld, die 
langzaam binnen druppelen. We hopen het hierdoor wat huiselijker te maken.  
Vergeten jullie je niet op te geven voor de bingo a.s. dinsdag 13 april, dit kan door 

te mailen naar maaikevanleijden@kindkracht.nl? De bingo begint om 15.00 uur, 
voor de kinderen die noodopvang hebben wordt er ook voor bingokaarten 

gezorgd, zij hoeven zich niet op te geven. Dionne en Laura zijn online aanwezig en 
hebben er veel zin in!!! 
  

Groetjes Aioub, Babette, Dionne, Karlijn en Laura 

mailto:maaikevanleijden@kindkracht.nl


                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 
 
 

Groep 1/2 

Algemene informatie: 
Sommige kinderen hebben gymschoenen die te klein zijn. We geven ze mee naar 

huis, graag een grotere maat meegeven naar school, want overdag hebben de 
kinderen hun gymschoenen aan in de klas.  

 
Weekoverzicht: 
Maandag: juf Josina staat in 1/2B 
Dinsdag: 

Woensdag:  
Donderdag: fruitdag 

Vrijdag: gym van juf Femke 
 

Voor in de agenda: 
23 april: Koningsspelen 
26 april  Studiedag, de kinderen zijn vrij van school. 

27 april  Koningsdag, kinderen zijn vrij van school  
01 mei   Meivakantie t/m 16 mei 
24 mei  2e Pinksterdag, kinderen zijn vrij van school  

07 jul     Studiedag 
09 jul     Portfolio mee 

15 jul     Wenmoment groep komend schooljaar 
17 jul     Start zomervakantie (t/m 27 aug) 

 
 

Groep 3 

Algemene informatie: 
Schoolfoto 
Maandag en vrijdag worden er schoolfoto's gemaakt. Er komt nog een schema 

(bij de weekbrief) wanneer de groep aan de beurt is.  
 

Weekoverzicht: 
Maandag: 
Dinsdag: 

Woensdag: 
Donderdag: 

- Fruitdag  
Vrijdag: 

 
Voor in de agenda: 
26 april  Studiedag, de kinderen zijn vrij van school. 

27 april  Koningsdag, kinderen zijn vrij van school  
01 mei   Meivakantie t/m 16 mei 

24 mei  2e Pinksterdag, kinderen zijn vrij van school  
07 jul     Studiedag 

09 jul     Portfolio mee 
15 jul     Wenmoment groep komend schooljaar 
17 jul     Start zomervakantie (t/m 27 aug) 

 

Groep 3/4 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Algemene informatie: 

Schoolfoto 
Maandag en vrijdag worden er schoolfoto's gemaakt. Er komt nog een 
schema (bij de weekbrief) wanneer de groep aan de beurt is.  
 
Weekoverzicht: 
Maandag:  
Dinsdag: Vandaag houdt Bibi haar boekbespreking, succes met de 

voorbereidingen! 
Woensdag:  

Donderdag:  
Vrijdag: 

 
Voor in de agenda: 
26 april  Studiedag, de kinderen zijn vrij van school. 
27 april  Koningsdag, kinderen zijn vrij van school  

01 mei   Meivakantie t/m 16 mei 
24 mei  2e Pinksterdag, kinderen zijn vrij van school  

07 jul     Studiedag 
09 jul     Portfolio mee 
15 jul     Wenmoment groep komend schooljaar 

17 jul     Start zomervakantie (t/m 27 aug) 

 
 

 

Groep 4 

Algemene informatie: 
Schoolfoto 
Maandag en vrijdag worden er schoolfoto's gemaakt. Er komt nog een schema 

(bij de weekbrief) wanneer de groep aan de beurt is.  

 
Portfolio: we hebben nog niet alle portfolio’s. Graag uiterlijk deze week alle 

portfolio’s inleveren.  
 
Rekenen: deze week hebben we de toets van blok 4.   
 
Weekoverzicht: 

Maandag: juf Nanda, jus Sas 
Dinsdag: juf Nanda, boekenbeurt Esmee 
Woensdag: juf Christel, boekenbeurt Seth 
Donderdag: juf Nanda 
Vrijdag: juf Nanda, meester Corné komt in de middag in de klas kijken.  

 

Voor in de agenda: 

26 april  Studiedag, de kinderen zijn vrij van school. 
27 april  Koningsdag, kinderen zijn vrij van school  
01 mei  Meivakantie t/m 16 mei 

24 mei  2e Pinksterdag, kinderen zijn vrij van school  
07 jul     Studiedag 

09 jul     Portfolio mee 
15 jul     Wenmoment groep komend schooljaar 

17 jul     Start zomervakantie (t/m 27 aug) 
 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

Groep 5 

 

Algemene informatie:  
Portfolio’s: 
Kunnen weer worden ingeleverd bij de juf 

 
Schoolfotograaf:  

Maandag en vrijdag worden er schoolfoto's gemaakt. Er komt nog een schema 
(bij de weekbrief) wanneer de groep aan de beurt is.  
 

Voor in de agenda: 
16 april Taaltoets thema Draaien 

19 april Engels toets song 7-8-9 
26 april  Studiedag, de kinderen zijn vrij van school. 

27 april  Koningsdag, kinderen zijn vrij van school  
01 mei   Meivakantie t/m 16 mei 
24 mei  2e Pinksterdag, kinderen zijn vrij van school  

07 jul     Studiedag 
09 jul     Portfolio mee 

15 jul     Wenmoment groep komend schooljaar 
17 jul     Start zomervakantie (t/m 27 aug) 

 
Weekoverzicht: 
Maandag: Lucy en Nathan hebben klassendienst 

Dinsdag: - 
Woensdag: juf Leonie in de klas 

Donderdag:  - 
Vrijdag: - 

 

Groep 5/6 

Algemene informatie: 

De portfolio’s kunnen weer in worden geleverd bij de juf. 
 
Voor in de agenda: 

13 apr   Methodetoets taal: groep 5 ‘Draaien’ en groep 6 ‘Spijsvertering’ 
26 apr   Studiedag 

27 apr   Koningsdag 
01 mei   Meivakantie (t/m 16 mei) 

24 mei   2e Pinksterdag 
07 jun    Start afname Cito LVS E6 
07 jul     Studiedag 

09 jul     Portfolio mee 
15 jul     Wenmoment groep komend schooljaar 

17 jul     Start zomervakantie (t/m 27 aug) 
 

Weekoverzicht: 
Maandag: 

-Deze kinderen hebben deze week klassendienst: Fay en Daisy 

Dinsdag: 

- Methodetoets taal 

Woensdag: 

- Spreekbeurt van Flip 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Donderdag: 

- Spreekbeurt van Daisy 

Vrijdag: 

- 

 

Groep 6 

Algemene informatie: 
 
Voor in de agenda: 

26 apr   Studiedag 
27 apr   Koningsdag 

01 mei   Meivakantie (t/m 16 mei) 
24 mei   2e Pinksterdag 

07 jun    Start afname Cito LVS E6 
07 jul     Studiedag 
09 jul     Portfolio mee 

15 jul     Wenmoment groep komend schooljaar 
17 jul     Start zomervakantie (t/m 27 aug) 

 
Weekoverzicht: 

Maandag: 

-Deze kinderen hebben deze week klassendienst: Ris en Janna 
-Vandaag maken we een methode toets rekenen Blok 4. 

-Vandaag houd Zina haar spreekbeurt. 
Dinsdag: 

- 

Woensdag: 

-Vandaag houden Juliette en Tess H hun spreekbeurt. 

Donderdag: 

-Vandaag hebben we de 6e les van de Weerbaarheidstraining. Het is belangrijk 
dat je allemaal het huiswerkboekje bij je hebt. Het huiswerk voor deze week is: Lees 

en maak de opdrachten van thema E. 
Vrijdag: 

- 
 

Groep 7 

Algemene informatie: 
Verkeersexamen: 

Donderdag is het schriftelijk verkeersexamen. Vergeet niet te leren! We hebben in 
de klas al een paar oefen examens gemaakt.  
Op de site www.examen.vvn.nl kunnen de kinderen oefenen. 

 
Spelling: 

Elke schooldag krijgt groep 7 een dictee. Het dictee wordt uitgebreid klassikaal 
besproken. De kinderen kijken tijdens de uitleg hun werk na. Ze zien wat zij fout 

hebben gedaan en verbeteren het. Daarna worden alle schriften ingeleverd en 
nagekeken.  
Het viel ons op dat er veel foutjes niet werden verbeterd. Met de groep hebben 

wij een puntensysteem bedacht. De afgelopen maanden kon groep 7 of de juf 
een punt verdienen tijdens het dictee. Als alle schriften foutloos ingeleverd werden 

kreeg de groep een punt en anders de juf.  

Bij een volle puntenkaart hoort natuurlijk een beloning!         

De kinderen hebben zelf een activiteit verzonnen: tosti’s eten. 

http://www.examen.vvn.nl/


                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Het volgende is klassikaal besproken:  

-kinderen regelen zelf hun eigen lunch (benodigdheden voor een tosti). 
-per groepje regelen de kinderen één tosti apparaat. 

-Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het meenemen van de spullen.  

 
Voor in de agenda: 

12 apr  Huiswerk deel: 21 
12 apr  Schoolfoto 

13 apr  Spreekbeurt: Joek en Naud 
15 apr  Schriftelijk verkeersexamen 
15 apr  Tosti’s eten (zie algemene informatie) 

20 apr  Spreekbeurt: Nathan  en Fiene 
23 apr  Taal toets thema: Helden 

26 apr  Studiedag. De kinderen zijn vrij van school 
27 apr  Koningsdag. 
01 mei  Meivakantie t/m 16 mei 

 
Weekoverzicht: 
Maandag:  

-Huiswerk deel 21 inleveren. 

-Schoolfoto 
Dinsdag: 

-Spreekbeurt: Joek en Naud 

Woensdag: 

Donderdag:  

-Verkeersexamen 

-Tosti’s eten!       (zie algemene informatie). 

Vrijdag: 

 
Groep 8 

Algemene informatie: 

 

Portfolio’s 

Het zou fijn zijn als de portfolio’s weer mee terug naar school komen, dan kunnen 

de kinderen ze weer vullen. 

 
Voor in de agenda: 

20 apr cito eindtoets 
21 apr cito eindtoets 

26 apr  Studiedag. De kinderen zijn vrij van school 
27 apr  Koningsdag. 
01 mei  Meivakantie t/m 16 mei. 

17 mei Inleveren boekendoos 
24 mei   2e Pinksterdag 

 

 
Weekoverzicht: 
Maandag:  
Dinsdag: 

-Vandaag staat juf Saskia voor de groep. 
Woensdag: 
Donderdag:  

Vrijdag: 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

-Vandaag heeft Zion zijn nieuwskring. 

 
 

 


