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Agenda:
Maandag
Dinsdag t/m
vrijdag
Vrijdag
Maandag
Maandag t/m
donderdag
Woensdag
Vrijdag
Dinsdag

14 juni
15 juni t/m
18 juni
18 juni
21 juni
28 juni t/m
1 juli
7 juli
9 juli
13 juli

Groep 4 verkeersles, neem de fiets mee!
Groep 8 op kamp
Inschrijven contactmiddagen
Groep 4 verkeersles, neem de fiets mee!
Contactmiddagen
Wenochtend
Rapport
Eindmusical groep 8

Schoolnieuws:

Beste ouders en verzorgers,
We zijn in de laatste periode van het jaar terechtgekomen waarin altijd veel te
doen staat. Zoals voorbereidingen door de leerkrachten voor de citotoetsen en
afname daarvan in de groepen. Groep 8 is druk aan het oefenen voor de musical
en gaat volgende week op kamp. De laatste thema's en blokken worden gestart
om uiteindelijk het in de week van 12-16 juli af te kunnen ronden. U ontvangt na
de citoafnames een uitnodiging voor een online-rapportgesprek. We hebben nog
steeds rekening te houden met de corona maatregelen op de scholen. Er worden
wel steeds meer leerkrachten ingeënt en we maken gebruik van de zelftesten,
maar we blijven alert en houden de onderlinge afstand aan. Het zou fijn zijn als u
dat op het schoolplein ook blijft doen voor ieders veiligheid. Voor bezoekers geldt
nog steeds, mondkapjes verplicht binnen de school.
We zijn heel erg blij met de eindtoetsresultaten van groep 8. De PWA is weer
boven het landelijk gemiddelde uitgekomen en dat is een compliment waard aan
alle leerkrachten die hier een aandeel in hebben gehad.
Binnenkort komt er een inzamelingscontainer tegenover de hoofdingang te staan
voor kleding. Uit het oogpunt van duurzaamheid en afvalbeleid van gemeente
Leiderdorp wordt de school de kans geboden om dit te faciliteren. Daarbij staat
tegenover dat de opbrengst/vergoeding voor de school is. En dus direct in het
belang van de kinderen!
Ik wens u nog prettige weken toe.
Met vriendelijke groet,
René Martens
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Nieuws uit de groepen:
Groepen 1/2: juf Marieke, meester Omar, juf Wendy en juf Eveline
Vandaag hebben we het thema ‘Eten en drinken’ afgerond. Maandag starten we
met het laatste thema van het schooljaar ‘Buiten spelen’.
Wanneer u thuis nog korte broeken en/of T-shirts thuis heeft zijn wij hier heel
blij mee. Wij missen korte broeken en T-shirts in onze kast met reservekleding.
Even kennismaken:

Hoi, ik ben Kelly en ik ben 22 jaar. Ik zit in het eerste jaar
van de opleiding ‘Professional Kind en Educatie’. In februari
2021 ben ik gestart met de opleiding op het Nova College te
Hoofddorp. Met deze opleiding behaal ik twee diploma’s, een
diploma voor gespecialiseerd pedagogisch medewerker en
een diploma voor onderwijsassistente. Daarom loop ik nu
iedere donderdag stage als onderwijsassistente in groep
1/2b, bij Marieke. Ik vind het heel erg leuk om te doen, mijn
passie ligt echt bij werken met kinderen en kinderen nieuwe
dingen leren. Als u nog vragen heeft of nog dingen van mij
wil weten, voel u vrij om mij aan te spreken.

Groep 3/5: juf Floor en juf Maud
Wat gaat het jaar snel voorbij, opeens zitten we alweer in de laatste weken van
het schooljaar! In groep 3/5 wordt nog steeds hard gewerkt.
In groep 3 is het ontzettend leuk
om te zien hoeveel de kinderen in
een jaar hebben geleerd. Aan het
begin van het jaar kenden ze een
paar letters en nu lezen ze
samengestelde woorden, zoals
appeltaart en sprookjesboek. Na
het harde werken is er ook tijd
voor wat ontspanning. Deze week
hebben de kinderen vogels in een
nestje geknutseld.
Groep 5 heeft hard geoefend voor hun tweede tafeldiploma. Afgelopen week was
de laatste spreekbeurt van dit jaar. De kinderen hebben het super goed gedaan
en we weten nu weer meer over allerlei heel interessante onderwerpen!
Voor Vaderdag zijn we ook druk aan het knutselen, maar dit blijft natuurlijk nog
even geheim …
Groep 4: juf Renske en juf Freke
Leren over het taalthema 'speurtocht' doen we natuurlijk niet alleen in de
boeken, maar natuurlijk ook door een echte speurtocht. Al speurend door de
school op zoek naar de codecombinatie. De woordenschat vergroten was nog
nooit zo leuk!
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Met dit mooie weer wordt er natuurlijk niet alleen in de school geleerd en
gelezen, maar ook lekker op het schoolplein!

Met rekenen hebben wij het deze week over de tafel van 7 gehad. Dit betekent
dat we alle tafels tot 10 kennen. We raden aan dit zo af en toe thuis te herhalen,
zodat jullie ze supergoed kennen.
Op maandag 14 en 21 juni hebben wij verkeersles op het plein. Neemt iedereen
dan zijn fiets mee?
Groep 6: juf Stephanie en juf Mascha
We hebben weer goede weken achter de rug in groep 6. Weken waarin we met
elkaar hard gewerkt hebben maar ook genoten van de schooltuinen.
Elke vrijdagmiddag fietsen we samen naar de Bloemerd om onze tuinen te
verzorgen. Vorige week oogsten we onze eerste sla!

Nu gaan we ons richten op de afronding van groep 6. Wat gaat zo’n jaar toch
altijd hard....
Groep 7: meester Frank
Groep 7 heeft het praktisch
verkeersexamen gedaan! We
zijn allemaal geslaagd! We
vonden het allemaal een beetje
spannend omdat we de route
goed wilden fietsen. De route
werd goed aangegeven door de
bordjes.
Als uw zoon/dochter geen OK sticker heeft gekregen betekent dat de fiets niet
helemaal veilig is. Wellicht zou u hier nog naar kunnen kijken zodat we veilig op
de fiets stappen.
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De afgelopen weken
zijn we aan de slag
gegaan met planeten.
We hebben een
tekening gemaakt van
ons sterrenstelsel.

Volgende week gaan we aan de slag met een opdracht
waarbij de kinderen hun eigen omgeving kunnen
ontdekken met een VR-bril.
Groep 8: juf Joke en juf Mela
De laatste loodjes voor groep 8 zijn alweer aangebroken... De eindresultaten van
de eindtoets zijn binnen, we zijn apetrots op iedereen! We werken nog wel door,
want we zijn nog niet helemaal klaar voor de volgende stap. Dat is hier en daar
best een uitdaging. En natuurlijk zijn we volop aan het oefenen voor de
eindmusical, binnenkort hoort u hoe we de invulling daarvan gaan doen. En, last
but not least, volgende week gaan we op kamp! Het belooft een zonnige week te
worden, dus de zonnebrandcrème wordt ingepakt, een dikke slaapzak is niet
nodig. We hebben we zin in!

Taaltoppers
Afgelopen periode hebben we 2 thema's afgesloten. Smaak en verpakking
hebben we afgesloten met een proefjesles in de klas. We hebben proefjes
gedaan met een citroen, een sinaasappel, een aardappel, melk en een föhn. Om
zo de begrippen zetmeel, calcium(kalk), vitamine C en vezels te ontdekken. We
waren dus echte onderzoekers!
Ook het thema Groeien en bloeien hebben we nu afgesloten met een oogstles in
de moestuin in het Matilopark in Leiden, waar we eerder zijn geweest. We
hebben daar ook de Romeinse tuin bezocht. (En wat leuk dat we daar
geluksteentjes vonden!) We weten nu allemaal meer over de Romeinse
geschiedenis van het park!
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De komende 2 weken gaan we een stadsbingo doen in Leiden en gaan we meer
ontdekken over de geschiedenis van Leiden en bezoeken we de
kinderboekenwinkel Silvester. De stadsbingo is deze week voorbereid als een
begrijpend lezen les en we hebben nog meer informatie opgezocht op de
Chromebooks. Zo gaan de kinderen goed voorbereid naar Leiden.

Wij feliciteren onze jarigen:
JUNI
15 Borre - groep 4
16 Ilyas - groep 8
16 Anas - groep 4
16 Pepijn - groep 7
17 Zeynep - groep 1/2B
18 Tarik - groep 6
26 Simon - groep 8
26 Rajnish - groep 1/2A
28 Alyza - groep 6
28 Aniesa groep 6

JULI
3 Wafae – groep 7
4 Jaro – groep 6
4 Yaren – groep 6
4 Ounaysa groep 4
6 Alexis - groep 1/2B
6 Teun – groep 7
7 Jaydee – groep 7
8 Hanna – groep 8
9 Semih - groep 4

Fijn weekend!
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