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Agenda: 
donderdag en vrijdag 26 en 27 mei Vrij i.v.m. Hemelvaart 

maandag t/m vrijdag 30 mei t/m 3 juni Projectweek ‘Boeken’ 

maandag 6 juni Vrij i.v.m. Pinksteren 

dinsdag t/m vrijdag 7 t/m 10 juni Kamp groep 8 

maandag 13 juni  Groep 8 vrij  

dinsdag t/m vrijdag 21 t/m 24 juni Avond4Daagse 

maandag t/m 
donderdag 

27 t/m 30 juni Rapport gesprekken 

vrijdag  1 juli  Rapport 2 mee naar huis 

vrijdag  1 juli Zomerfeest!!! 

dinsdag  5 juli  Musical groep 8  

woensdag  6 juli  Laatste schooldag groep 8  

vrijdag  8 juli 12:00 uur start zomervakantie  

 

Schoolnieuws:  
 

Lege batterijen inleveren op onze school  
Beste ouder/verzorger, 

Vanaf nu kunnen leerlingen, ouders/verzorgers en 
medewerkers hun lege batterijen op onze school 
inleveren. Zo zorgen we samen voor een beter milieu 
én sparen we bovendien voor een mooi geldbedrag. 

We vertellen je er graag meer over. 

Goed voor het milieu en voor onszelf 
Samen met Stibat hebben we op onze school een inzamelmeubel voor lege 

batterijen geplaatst. We hechten grote waarde aan de bewustwording rondom 
een groen, gezond en leefbaar milieu. Het inzamelen en recyclen van lege 

batterijen hoort daar ook bij. Voor elke kilo ingezamelde lege batterijen ontvangt 
onze school een geldbedrag. Dit geldbedrag kunnen wij besteden aan 
bijvoorbeeld schoolartikelen. Denk aan springtouwen en steps, maar ook aan 

tablets en educatieve games. Hoe meer ingezamelde lege batterijen, hoe hoger 
het geldbedrag is dat onze school zal ontvangen. 

Lever ze in en geef ze een nieuw begin 

Van de metalen die in lege batterijen zitten worden nieuwe producten gemaakt 
zoals een kaasschaaf, fiets of pan. Lever ze dus bij ons op school in en geef ze 
een nieuw begin! Als bedankje voor het inleveren maak je bovendien iedere 

maand kans op een leuke beloning. Stop de lege batterijen per 10 stuks in een 
zakje samen met een briefje met je naam, adres, e-mailadres en 

telefoonnummer. Iedere maand verdeelt Stibat 103 beloningen! Meer informatie 
over deze actie vind je op www.legebatterijen.nl. 
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Doe je met ons mee? 
Stibat is dé organisatie die zich in Nederland bezighoudt met de inzameling en 

recycling van lege batterijen. Dankzij Stibat worden de batterijen die we op 
school inzamelen op een milieuvriendelijke manier gerecycled. 

In elke lege batterij zit nog een plus. Inleveren dus!  
Met vriendelijke groet, 
Directie en medewerkers PWA 

Inleverpunt is tegenover de kamer van de conciërge. 

Nieuws vanuit de OR: 
Avond4Daagse 
Nog even en de leerlingen van onze school kunnen weer meedoen aan het 

gezelligste en sportiefste evenement van Leiderdorp, de Avondvierdaagse! 
 

De digitale inschrijving is geopend! Aanmelden kan via onderstaande link: 
Avond4daagse ticket 2022 – Velocitas (sv-velocitas.nl) 
 

Dit jaar hopen we op een recordaantal deelnemers, dus wij nodigen iedereen uit 
om in te schrijven! 

 
Schoolreis 

Gisteren heeft u via Schoolkassa een betaalverzoek ontvangen om het 
schoolreisje te betalen. Heeft u al betaald? Wij kunnen alleen op schoolreis 
wanneer wij voor iedere leerling een volledige betaling hebben ontvangen.  

Wij hopen uiteraard in september met elkaar op schoolreisje te kunnen.  
  

Zomerfeest 
Op vrijdag 1 juli willen wij van 14.30 uur tot 16.30 uur het 
schooljaar feestelijk afsluiten met een zomerfeest. Zet het alvast in 

uw agenda! Binnenkort ontvangt u meer informatie! 
 

Nieuws uit de groepen: 
Groepen 1/2: juf Marieke, juf Renske, juf Wendy en juf 
Eveline 

We zitten midden in het thema ‘Familie'. Loeloe heeft een 
broertje gekregen. Zijn naam is Pippin. Er hangen familiefoto's 

in de klas en we hebben een stamboom gemaakt. Dinsdag 6 juni 
starten we met het thema ‘Water'.  
 

Groep 3: juf Hannah en juf Stephanie  
De laatste weken zijn alweer begonnen van het 

schooljaar. Wat gaat het snel! Een paar weken 
geleden zijn we naar het MEC (niet de MAC wat 
sommige kinderen dachten..) gegaan en hebben we 

geleerd over de metamorfose van dieren. In de klas 
maken we ook een knutsel van kikkerdril, naar 

kikkervisje en uiteindelijk naar een echte kikker.  
 
 

https://www.sv-velocitas.nl/winkel/avond4daagse-ticket-2022/
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We zijn natuurlijk ook hard aan het werk in groep 3. We leren 
met lezen het verschil tussen een lange klank met 1 

medeklinker en een korte klank met 2 medeklinkers (taken-
takken). Het wordt steeds moeilijker dus het is echt van groot 

belang dat het lezen thuis extra geoefend wordt. Met rekenen 
leren we hele en halve uren klokkijken (12 uur, half 12). Dit 
was wel nog erg moeilijk, dus daar gaan we de komende tijd 

lekker mee verder oefenen! 
 

We gaan nog veel plezier en leeskilometers maken de 
aankomende laatste weken! 
 

Groep 4/6: juf Floor, juf Maud, juf Mascha 
Wat gaat het jaar snel voorbij, opeens zitten we alweer in de laatste weken van 

het schooljaar! In groep 4/6 wordt nog steeds hard gewerkt.  
Groep 4 leert zoveel de afgelopen weken. Met rekenen zijn we bij grote + en – 
sommen aangekomen (55+ 29=) maar daarnaast oefenen we ook heel hard met 

de tafels. Het is heel belangrijk voor het verdere leerproces dat ze de tafels 
kunnen dromen dus fijn wanneer u thuis ook aandacht hieraan besteedt. 

Met taal en schrijven leren ze het gebruik van de hoofdletters, punt, komma en 
de leestekens bij het maken van goede zinnen. Ook synoniemen en meervoud is 
aan de orde geweest.  

 
In groep 6 gaat het leren van nieuwe dingen ook gestaag door. Breuken, grote x 

en : sommen, meetkunde en klokkijken zijn aan de orde van de dag. 
Bij taal leren zij goede brieven/e-mails schrijven met het gebruik van 
samengestelde zinnen.  

 
Binnenkort staan de cito toetsen weer op de planning. Het is fijn wanneer uw 

kind thuis op basispoort wat extra oefent. 
 
Naast al dat leren zijn er ook heel veel andere leerzame activiteiten die we doen. 

Vraag maar eens hoe het Archeon was, de graffiti workshop van Incluzio, de 
schooltuinen en de geweldige muzieklessen van meester Maurice. 

 
Kortom, wij zitten niet stil zoals u leest:) 
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Groep 5: juf Mela en juf Marloes 
Er wordt heel hard gewerkt in groep 5! Met taal zijn we veel bezig 

geweest met het vinden van de persoonsvorm en het onderwerp.  
Om het onderwerp te weten moet je eerst de persoonsvorm weten 

en jezelf dan de wie/wat vraag stellen. We oefenen ons suf       

Bij het rekenen kunnen de kinderen nu 

cijferend optellen en aftrekken! Dat is soms 
best heel lastig omdat je bij het aftrekken soms een getal 

moet inwisselen voor een 10tal. Vraag uw kind maar eens 
om een som te laten zien en aan u uit te leggen wat ze 
moeten doen. 

 
 

Op de vrijdagmiddagen zijn we vaak creatief bezig. De afgelopen 
weken hebben de kinderen mooie bollenvelden gemaakt!! Het zijn 

prachtige kleurrijke kunstwerkjes geworden! 
  
Groep 7: meester Frank en juf Laura 

We zijn met groep 6 naar het Archeon geweest. Wat een ontzettende, leuke dag. 
We hebben kennisgemaakt met de verschillende tijdvakken van het verleden. De 

leerlingen konden zien hoe de mensen van toen leefden. Je kon een armband 
maken, kanoën en we hebben een gladiatoren gevecht gezien. Bedankt alle rij-
ouders op deze dag, jullie waren geweldig!  Hieronder ziet u verschillende foto’s 

van deze dag. We gaan de laatste fase van groep 7 in. Nog even hard werken 
voordat we zomervakantie hebben.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Groep 8: juf Joke en juf Laura 
De laatste weken van het schooljaar zijn aangebroken en die gaan razendsnel! 

Dat komt vooral, omdat er veel leuke dingen op het programma staan. De 
voorbereidingen voor het kamp zijn in volle gang. De boodschappen zijn besteld 

en ook het programma is goed gevuld. In de klas zijn we volop aan het oefenen 
voor de musical. Voor sommigen is het een uitdaging om de rol uit het hoofd te 
leren, maar er zit veel acteertalent in de groep kan ik u alvast beloven… Wordt er 

dan ook nog gewerkt? Jazeker! We gaan tussen de bedrijven door gewoon door 
met de reguliere lessen zodat de kids goed voorbereid zijn voor de stap naar het 

VO. De laatste loodjes in groep 8 zijn het leukst! 
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De geknutselde boomhutten van groep 8 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Taaltoppers: 

De Taaltoppers van groep 5/6 hebben weer een aantal begrippen ervaren met 
een excursie naar de moestuin. We zijn gaan oogsten wat we hebben gezaaid in 

maart. Volop radijsjes en pluksla kon er uit de grond gehaald worden, met 
daarbij bosjes vergeet me nietjes die rondom de moestuin prachtig in bloei 
stonden. Deze Toppers waren ook erg enthousiast over de Romeinse kruidentuin 

verderop in het Matilopark: kruiden ruiken, plukken en weer nieuwe namen 
ontdekken. En natuurlijk was er ook tijd voor een picknick en even spelen. 

Intussen groeien de gepote aardappels bij de kinderen thuis al heel goed. En 
komen daar nu ook de bonen bij die aan het ontkiemen zijn. 
A.s woensdagmiddag gaan we naar de kinderboekenwinkel in Leiden, we worden 

daar voorgelezen uit de nieuwste boeken en mogen deze Toppers een boek 
uitkiezen voor thuis: lekker lezen dus! Dat is dan tevens onze laatste middag. 

Woensdagmiddag 1 juni zijn de Taaltoppers van groep 7 weer aan de beurt. 
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Wij feliciteren onze jarigen: 
 
MEI 

25 Joey – groep 5 
27 Chaima – groep7 
28 Bruce – groep 1/2A 
29 Thikra – groep 6 
30 Leena – groep 7 
31 Milan – groep 1/2A 
31 Mia – groep 8 
31 Silan – groep 7  
 
JUNI 
5 Sonya – 1/2B 
6 Luuk – 1/2B 
7 Mermah – groep 1/2A 
11 Lara – groep 3 
15 Borre – groep 5 
16 Anas – groep 5 
16 Pepijn – groep 8 
17 Zeynep – groep 3 
18 Tarik – groep 7 
26 Rajnish – groep 3  
 

 

 


