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 15 februari 2019  Agenda  
 Nummer 22  maandag 18 februari  

   dinsdag 19 februari Groep 6B toets aardrijkskunde 
   

woensdag 20 februari 
Rapportfoliogesprekken 
Groep 8 toets geschiedenis 

   donderdag 21 februari  
   

vrijdag  22 februari 

Groep 7 toets Engels 
Carnaval op school! 
Nieuwsbrief nr. 23 

     
     
    
 Jarigen deze week:  Maandag 18 februari Maartje van Delft           groep 7 

Mallak Naciri                   groep 8 
   Dinsdag 19 februari Jaimy Tukker                   groep 7-8 
   Donderdag 21 februari Amy Colijn                       groep 7 
     
    

 
 
 
 
 

  
Directie 

  
Nieuws van de directeur 

 
Nieuwe medewerker 
Met hulp van de extra gelden, vanuit de overheid om de werkdruk voor leerkrachten te 
verlagen, zal na de voorjaarsvakantie Thomas van Velzen starten als onderwijsassistent. 
Thomas zal veelal worden ingezet in de onderbouw en dan met name voor de grote groep 3. De 
komende week zal hij alvast een dag meedraaien.  
 
4 maart studiedag 
Op maandag 4 maart starten we met een studiedag. Dat betekent dat alle leerlingen één extra 
dag vakantie hebben .  
 
 
 
 



 

 Aanwezigheid   Directie Gedrags-

specialist 

IB  Admin. B.C.’rs 

maandag x  x x  

dinsdag x     

woensdag x x x  x 

donderdag x  x   

vrijdag -     
 

  
Trefwoordviering 

  
Trefwoordviering groepen 5 en 6 
Woensdag 20 februari is er om 9.00 uur een Trefwoordviering in de Petruskerk voor en door de 
kinderen van de groepen 5 en 6 van De Kiem, De Roelevaer en De Klimboom. Thema is Zien. 
De kinderen zingen liedjes, lezen verhalen en gedichten voor en vertellen over de verschillende 
aspecten van het zien. Pastoor Glas begeleidt de viering. Ouders en belangstellenden zijn van 
harte welkom de viering bij te wonen. 
 

 Carnaval  Vrijdag 22 februari vieren wij Carnaval.  
De kinderen mogen ’s ochtends verkleed naar school komen.  
In de ochtend krijgen de kinderen verkleed les! ’s Middags 
wordt het feest in de klassen gevierd.  
De kinderen nemen zelf gewoon een tussendoortje en 
lunchpakket mee. De ouderraad zorgt  ’s middags voor iets 
lekkers.  
We maken er met zijn allen een gezellig feest van! 
En mocht er nog geen inspiratie zijn…in weekbrief 20 stond een berichtje van De 
Verkleedschuur met de openingstijden. 
 

 Groep ½a 
Groep ½b 

 Wat wordt er hard gewerkt aan het thema ‘Bakker’! In onze bakkerij hangen al mooie posters, 
zijn al zakjes voor brood gemaakt, staan al mooie taartjes en zijn er ook bakjes gemaakt (met 
een raampje) voor de koekjes. Er zijn deze week veel koekjes van zoutdeeg gemaakt, zodat we 
deze ook kunnen gaan verkopen in onze bakkerij. 
Deze week stond rijmen centraal. Er was een werkje waarbij de kinderen rijmwoorden bij elkaar 
moesten zoeken, maar we hebben ook zelf rijmwoorden bedacht, bijvoorbeeld op de woorden 
koek en brood. Daarbij mochten de kinderen die dat konden de woorden op tafel schrijven en 
anders de plaatjes tekenen, óók op tafel. U denkt vast: op tafel schrijven of tekenen? Jawel 
hoor! Daarvoor gebruiken we speciale potloden, Woodies. We benadrukken hierbij natuurlijk 

wel dat dit alleen met de speciale (tover-) potloden mag en dat dat thuis niet mag 😊  
 

    
De letter die centraal staat is de b van bakker. De kinderen mogen hiervoor spullen meenemen 
die met de b beginnen 
 
Het is volgende week alweer de laatste week van het thema ‘de Bakker ’. De kinderen gaan 
aanstaande week boterhammen knutselen en samen gaan we het thema afronden. 
Na de vakantie gaan we beginnen met het thema ‘kringloopwinkel’ en dan met name de 
afdeling speelgoed gaan we onder de loep nemen. 
Om het thema te openen mogen de kinderen een stuk speelgoed meenemen en erover 
vertellen in de kring. Het stuk speelgoed gaat daarna weer mee naar huis, maar toch graag even 
voorzien van de naam van het kind. 
 
Vrolijke groet, 
Juffen groep ½ 



    

 Groep 3  Deze week was stagiaire Denise bij ons in de klas. Zij is een leerling van het Bona-Ventura-
College. Denise wil later graag juf worden. Het was gezellig. Denise heeft ons goed geholpen. 
We wensen haar veel succes.  
 
Donderdag kregen we er nog een stagiaire bij. Noa is een eerstejaars studente vd PABO. Zij 
komt elke donderdag in onze klas tot het eind van het schooljaar. We wensen haar veel plezier. 

    

 Groep 4  Afgelopen dinsdag hebben we voor het eerst Kaboom gespeeld. Een 
leuk spel waarbij de tafels en de sommen tot 20 spelenderwijs 
geoefend worden. Hoe gaat dat spel nu eigenlijk: 
om en om pakken de kinderen een stokje uit de beker. Ze lossen zo 
snel mogelijk de som op die op het stokje staat. Dit stokje mag je 
dan houden. Wordt er een fout antwoord gegeven, dan gaat het 
stokje weer terug in de beker. Zodra het stokje met het woord 
kaboom wordt getrokken ben je af en moet je al je stokjes weer 
terug in de beker doen. Hierdoor wordt het extra spannend. De 
winnaar is diegene die de meeste stokjes heeft. 
 
Vrijdag 22 februari vieren we carnaval op school. Je mag dan 
verkleed naar school toe komen, maar het hoeft niet als je dat niet 
leuk vindt. De gymles gaat gewoon door! 
 

    

 Groep 5  Vrijdag 22 februari wordt ook in groep 5 carnaval gevierd. Wie wil mag verkleed naar school 
komen. De gymles gaat wel gewoon door. ’s Middags mag er gespeeld worden, dus wie wil, 
mag een eigen gezelschapsspel meenemen. 
 
Na de voorjaarsvakantie gaat de gymles van maandag weer naar de dinsdag. Dus de gymspullen 
dan weer graag dinsdag mee naar school. 

    

 Groep 6a  Carnaval: 
Zoals jullie in de nieuwsbrief hebben gelezen, vieren wij op vrijdag 22 februari Carnaval. 
Iedereen mag verkleed naar school komen.  Verder mogen de kinderen dan 
gezelschapsspelletjes meenemen.  

    

 Groep 6b   
 
Aardrijkskunde  
Op dinsdag 19 februari maken we de 
toets van aardrijkskunde.  
De samenvatting, begrippen en het blad 
om topo te oefenen zijn afgelopen 
dinsdag mee naar huis gegaan. 
De kinderen hebben deze week nog extra 
geoefend op school. We hebben een spel 
gespeeld buiten op het plein. De kinderen 
hebben in tweetallen de antwoorden 
gezocht op de vragen.  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Groep 7  Vrijdag 22  februari toets Engels.  
Kinderen hebben stencils mee gekregen vandaag. 
Eerst leren van Engels naar Nederlands en als dat goed gaat, gaan ze voor een RV. Willen en 
kunnen ze meer dan moeten ze ook van Nederlands naar Engels leren. Dan kunnen ze een G of 
ZG halen.  
 
Actiefiguur- figuurzagen – hole in the wall 
Wat zijn ze mooi geworden en wat zijn ze er trots op!! 

 
 
 

    

 Groep 7/8  Vrijdag 22 februari staat juf Linda Mooijekind voor de klas.  

    

 Groep 8  Toetsen 
20 februari: Geschiedenis 
21 februari: Herkansingen Natuur 

    

    
 
 
 
 

 


