
	 	
 
 

 
Belangrijke data in april: 
 
05 apr    14.15 - 15.15 Start schoolorkest 
09 apr    Start ‘We dragen ons steentje bij’  

    De Vreedzame School 
    Start kledinginzamelactie Simavi 

17 apr     Cito eindtoets, Groep 8 
18 apr    Cito eindtoets, Groep 8 
     Ouderacademie, gezonde leefstijl 
19 apr    Cito eindtoets, Groep 8 
     Sportdag Groep 5/6 bij Atos 
     Ouderacademie, gezonde leefstijl 
20 apr    Bijeenkomsten TOLK, Groep 1/2 en 3 
26 apr    Einde kledinginzamelactie Simavi 
-------------------------------------------------------------- 
27 april t/m 11 mei    Meivakantie 
-------------------------------------------------------------- 
16 mei    Ouderacademie, leerprestaties 
17 mei    Start 

    Nieuwsbrief mei gaat mee 
 
Van de directie:  
 

Schoolorkest 
Vandaag, donderdag 5 april, zijn meester Lex 
en meester Niek weer gestart met het 
schoolorkest. Alle kinderen van groep 5 t/m 
groep 8 kunnen zichzelf aanmelden voor het 
schoolorkest. Het schoolorkest is elke 
donderdagmiddag van 14.15 t/m 15.15 uur in 
het speellokaal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Traktaties bij verjaardagen 
Het komt de afgelopen tijd regelmatig voor dat 
kinderen trakteren op een puntzak of tasje met 
meerdere traktaties. Wilt u als ouder er op 
toezien dat een traktatie bij de verjaardag van 
uw kind overeenkomt met onderstaande 
afspraken uit onze schoolgids?: 
Als uw kind jarig is, mag hij of zij uiteraard 
trakteren. Ten aanzien van traktaties bij een 
verjaardag vinden wij dat dit een bijzondere 
gebeurtenis en dus een uitzondering is. Toch 
willen wij ook hier rekening houden met de 
gezondheid van de kinderen. Wij adviseren u 
dan ook om bij een traktatie: 
- te trakteren op iets om mee te spelen 

(een niet eetbaar cadeautje) 
- te trakteren op een gezonde traktatie 

van groente of fruit (zie map 
ouderkamer) 

- mocht u toch kiezen voor bijvoorbeeld 
chips, ijs of een snoepje dan mag dit er 
maar één zijn, niet toegestaan is 
bijvoorbeeld een puntzak of tasje met 
allerlei verschillende snoepjes en 
speeltjes.   

 
OR 
Op woensdag 23 mei om 9.00 uur is de 
volgende OR vergadering. Bij deze nodig ik 
alvast alle klassenouders uit voor deze 
bijeenkomst. Op deze bijeenkomst zullen we 
afspraken maken over alle activiteiten tot aan 
de zomervakantie. 
 
Namens het Klimopteam 
Paul van Hattem 
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Nieuws uit de Groepen 
 
Groepen 1 en 2 
 
Paastoneelstuk 
De kleuters hebben genoten van het 
paastoneelstuk van boer Willem en  
boerin Marie en het raadsel van de verdwenen 
eieren! Op de website komen wat foto’s van dit 
geweldige optreden van Juf Sylvia en Juf 
Myrtha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thema Lente 
Wij gaan deze weken werken aan de lente en 
aan jonge dieren. Mocht uw kind knuffels of 
andere spulletjes hebben die we op school 
mogen gebruiken dan mag uw kind dit 
meenemen. Aan het eind van dit thema krijgt 
uw kind het weer mee naar huis. 
Bezoek Kinderboerderij 
Als alles meezit gaan we misschien een 
keertje naar de Kinderboerderij De Buiktuin. 
Maar dat hoort u nog van ons. 
Gym 
Als we gym hebben merken we dat er kinderen 
zijn die moeite hebben met het zelf aan en 
uitkleden. Het kost ons erg veel tijd om 
hiermee bezig te zijn. We zouden het heel fijn 
vinden als u dit samen met uw kind wilt 
oefenen zodat de zelfstandigheid van uw kind 
groter wordt. 
Bijdrage schoolreis 
Wilt u eraan denken om de 25 euro voor het 
schoolreisje te betalen bij de juf? We hebben 
nog niet alles binnen… Als u wel al betaald 
heeft dan is deze mededeling niet voor u. 
Tolkles Lente De boerderij 
Op 20 april is er om half 9 een Tolkbijeenkomst 
over lente/boerderij. De uitnodiging volgt nog. 
Prietpraat 
Hoe heet dat roze ding dat onder de buik van 
de koe hangt en waar melk uit komt? 
Zuigertjes zegt Moussa, luiers zegt Le‘yairho, 
bruiers denkt Obaid en Jesaiah gaat voor 
melkers…. Dat zijn toch hele mooie andere 
woorden voor uiers dachten wij. 
Juffrouw, hoe heet je straat? Dan kan ik je 
bellen! vraagt Rayane. 
 

De juf vraagt aan Saffouan hoe hij nou achter 
het antwoord van het sommetje komt. 
Nou…zegt hij, dan krijg ik een hint in mijn 
hoofd! 
 
De kleuterjuffen 
 
 
 
 
Groep 3 
 
Artis 
Wat hebben we een leuke dag gehad in Artis 
vorige week! Met veel enthousiasme zijn we bij 
alle dieren langs geweest en hebben we ons 
nog even uitgeleefd in de speeltuin. En wat 
was het mooi toen de kinderen ontdekten dat 
ze de informatiebordjes bij de dieren zelf 
konden lezen! 
Pasen  
De dag na ons Artis bezoek hebben we het 
Paasfeest gevierd. We begonnen de dag met 
het kijken naar een toneelstuk, we hebben 
naar het Paasverhaal van de zandtovenaar 
gekeken en de dag afgesloten met een 
gezellige paaslunch. En toen konden we 
genieten van een paar lekkere vrije dagen.  
Rekenen 
We blijven de komende weken veel oefenen 
met + en - sommen tot en met 20. Hoe vaker 
we dat oefenen, hoe makkelijker de sommen 
gaan. Maar ook oefenen we al met de 
getallenlijn tot en met 100, gaan we rekenen 
met geld en zijn we aan het meten geslagen. 
Bent u benieuwd hoe die sommen er uit zien? 
Kom gerust langs dan laat ik het u graag zien. 
Taal  
We starten volgende week al weer met Kern 9. 
We oefenen dan met de spellingsregels die we 
al hebben geleerd, maar er komen ook een 
paar nieuwe regels bij. Die regels helpen ons 
om woorden op de juiste manier te kunnen 
schrijven. Zo hebben we de afgelopen weken 
kennis gemaakt met regels over fopletters. Je 
hoort ze wel maar je schrijft ze niet. 
Bijvoorbeeld het woordje beer. Je hoort bir, je 
schrijft beer.  
Overhemden 
Ik ben op zoek naar enkele oude overhemden 
die wij kunnen gebruiken bij het knutselen, 
zodat onze kleding niet vies wordt. Heeft u 
thuis overhemden over dan maken wij daar 
graag gebruik van. U kunt ze bij mij inleveren. 
Alvast bedankt! 
 

Juf Nienke 
 



Groep 4 
 
Paasbrunch 
We hebben een heel gezellige Paasbrunch 
gehad en de verjaardag van Juf Greet gevierd. 
Op donderdag 5 april gaan we naar het Foam 
museum. We zijn om 13.15 weer terug op 
school. 
Werken op de tablet 
Groep 4 is begonnen met het werken op de 
tablet. Eerst alleen nog Spelling maar nu ook 
Rekenen. De kinderen vinden het heel leuk en 
spannend. Als u als ouder hier nieuwsgierig 
over bent geworden, U bent van harte welkom 
op de donderdagochtend om het eerste half 
uurtje samen met uw kind hier naar te kijken. 
 

Juf Greet en Juf  Barbara  
 
 
Groep 5 
 
Even voorstellen 
Op 3 april ben ik gestart in Groep 5 en daarom 
wil ik mij even kort voorstellen. Mijn naam is 
Kevin Potters. Ik ben 26 jaar en sinds februari 
woonachtig in Amsterdam. Ik ben een groot 
sportfan en voetbal zelf dan ook. Tot de 
meivakantie zal ik er iedere dag zijn, dus kom 
gerust langs voor een praatje. 
 

Meester Kevin 
 
 
 
 
Groep 6 
 
Schooltuinen 
Na de binnenlessen die gingen over het 
werken in de tuin, de grondsoorten en het 
kiemen gaan we de komende les naar buiten! 
Dat wordt weer wroeten met de handen in de 
aarde. Alle informatie over deze lessen en wat 
uw kind nodig heeft, staat in de gemeentebrief 
over de Schaap Schooltuin. Er zijn ook open 
dagen voor de ouders om een kijkje te komen 
nemen op de tuin.  
Voortgang 
Nu de oudergesprekken achter de rug zijn, 
gaan we weer aan het werk tot aan de 
zomervakantie. Huiswerk maken en leren blijft 
een aandachtspunt. Ouders kunnen daarbij 
een belangrijke rol spelen. Uw kind kan uw 
hulp hierbij goed gebruiken. 
 
 
 
 

Groep 7 
Verkeersexamen 
Gisterochtend bereikte Meester Dennie het 
heugelijke nieuws dat alle 16 deelnemers aan 
het Praktische verkeersexamen het 
felbegeerde fietsdiploma hebben gehaald! Bij 
deze feliciteren wij alle kinderen die hebben 
deelgenomen aan het verkeersexamen en de 
diploma’s worden in jullie plakboeken bewaard! 
Zo kun je straks in Groep 8 zien welke 
diploma’s je op de basisschool in de wacht 
hebt gesleept! Voor de vier kinderen die het 
examen niet hebben gehaald; wees niet 
getreurd, volgend jaar in Groep 8 krijg je een 
herkansing. 
 

Juf Jasmijn en Meester Dennie 
 
 
Groep 8   
 
De middelbare school 
April is een spannende maand voor Groep 8. 
Om te beginnen horen de kinderen op 5 april 
op welke school ze zijn aangenomen.  Alle 
ouders hebben een mail gekregen met daarin 
een link. Vanaf 15.30 kunt u via de link zien op 
welke school uw kind is aangenomen.  Mocht u 
hier verder vragen over hebben dan hoor ik dat 
graag. 
Cito  
Op 16 ,17, en 18 april vindt de CITO eindtoets 
plaats. Om de kinderen van Groep 8 hier zo 
goed mogelijk op voor te bereiden is het 
belangrijk dat de kinderen goed en gezond 
eten en een goede nachtrust hebben zodat ze 
goed uitgerust en geconcentreerd aan de toets 
kunnen beginnen.  
Een informatie brief over de eindtoets volgt 
spoedig. 
Kamp Noordwijk 
Tenslotte wil ik alvast een oproep aan de 
ouders.  Op woensdag 27 juni tot vrijdag 29 
juni gaan de kinderen van Groep 8 op kamp in 
Noordwijk. Ik ben nog op zoek naar ouders die 
de kinderen willen brengen en halen. Heeft u 
interesse dan hoor ik dat graag.  
 
Juf Juul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sportzaken 
 
Sportdag Groepen 5 en 6 
 
Op donderdag 19 april hebben we sportdag 
voor de Groepebn 5 en 6 bij atletiekvereniging 
ATOS. Meester Bart is al druk bezig met de 
sportieve voorbereidingen. We zijn nog hard 
op zoek naar ouders die kunnen helpen die 
dag. Mocht u dat leuk vinden kom dat dan 
vooral even melden bij Meester Bart of bij de 
Groepsleerkrachten van de Groepen 5 of 6. 
 
Sportieve groeten, 
Meester Bart.	 
 
 
De ouderacademie 
 
Voor de Pasen hebben we de module 
tweetalig opvoeden gedaan. het was goed om 
te zien dat hier ook weer andere ouders bij 
waren. iedereen heeft hard gewerkt en goed 
meegedaan zodat ook deze kandidaten een 
certificaat gekregen hebben. 
  
De volgende cursus die gaat starten is 
“Gezonde leefstijl” Wat is een gezonde leefstijl 
en hoe kan ik mijn kind helpen om gezonder te 
worden, is het onderwerp waarover we met 
elkaar gaan praten, filmpjes kijken en wie weet 
ook nog iets proeven. 
 
De cursus is weer op de woensdag van 11.45  
tot 14.00 uur 
 
• De eerste bijeenkomst is op woensdag 18 

april 
• De tweede bijeenkomst is op woensdag 25 

april. 
 
Je kunt je inschrijven bij Greet of bij de juf of 
meester van je kind. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verjaardagen in April 

 
03 apr Ola Elsayed 
09 apr Dion Telgt 
  Carina Mavitidi 
11 apr Aliaa Elsayed 
  Meester Paul 
14 apr     Obaid Azoum 
16 apr Damian van de Geijn 
21 apr Anas Baghach 
  Jesaiah Tam Suen 
23 apr Great Emiko 
  Yassir Bouchingour 
28 apr Fazli Dinc 
 

Van Harte Gefeliciteerd en een hele fijne 
verjaardag !! 

 


