25 maart 2021

Belangrijke data
1 april:
2 april:
5 april:
8 april:
26 april:
27 april:
3 t/m 14 mei:

GEEN STUDIEDAG! Alle kinderen gaan de normale schooltijden naar school
GEEN STUDIEDAG! Alle kinderen gaan de normale schooltijden naar school
2e Paasdag
Streetwise
Koningsspelen
Koningsdag. Alle kinderen zijn vrij!
Meivakantie!!!

Jarigen
Maand april
2-4
3-4
6-4
11-4
14-4
15-4
19-4
20-4
20-4

June groep 4
Raf groep 7
Selencia groep 1/2b
Ebbe groep 8
Rijk groep 1/2a
Ties groep 1/2b
Floris groep 5
Anna groep 1/2b
Lynne groep 5

20-4
23-4
24-4
26-4
26-4
27-4
27-4
27-4
27-4

Loïs groep 1/2b
Evi groep 8
Finn groep 1/2b
Robin groep 7
Mayson groep 1/2a
Niels groep 8
Jolijn groep 5
Anne groep 5
Loek groep 8

Iedereen Hartelijk Gefeliciteerd!!

Algemeen
Studiedagen
De studiedagen die gepland stonden op donderdag 1 april en vrijdag 2 april komen te vervallen. Alle kinderen
komen op deze 2 dagen de normale tijden naar school.

Aanmelden nieuwe kinderen
Inschrijven broertjes en zusjes
Er zijn al verschillende aanmeldingen binnengekomen voor het nieuwe schooljaar. Om te kunnen
starten met de groepsverdeling is het noodzakelijk dat we actuele getallen hebben. Als er nog
broertjes of zusjes zijn die nog niet zijn ingeschreven voor het volgend schooljaar, willen we u
vragen dit op korte termijn te doen. U kunt hiervoor een afspraak maken met meneer Dries, of
een aanmeldingsformulier op komen halen.

Oproep pleinwacht
Vanaf dit schooljaar werken we met het continurooster. Dit betekent dat alle kinderen op school zijn of haar
lunch gebruiken samen met de leerkracht. Daarna mogen de kinderen een half uurtje buiten spelen.
We zijn nog op zoek naar ouders die willen surveilleren tijdens het buitenspelen van 12.30 uur tot 13.00 uur. Op
dit moment hebben we verschillende enthousiaste ouders, maar het zou fijn zijn als er wat ouders, opa’s, oma’s
bijkomen zodat het voor niemand veel is. Het surveilleren gebeurt altijd met 1 leerkracht. Hij /zij is dan ook de
eindverantwoordelijke als er calamiteiten zijn.
Zou u ons hierbij willen helpen?
De ouder/verzorger van…………………………………………………………………………………………..groep………………….

Is bereid om op: O Maandag, O Dinsdag, O Donderdag, O Vrijdag te helpen met surveilleren,
tijdens de: O even weken, O oneven weken, O elke week, O 1x per maand,

O anders………………………………………………………………………………………………………………………………

Wilt u dit formulier mailen naar esther.wijnhoven@eenbes.nl
Graag voor 1 juli 2020.

Alvast hartelijk bedankt,
Met vriendelijke groet,
Dries Klösters.

Streetwise
ANWB Streetwise komt op bezoek!!
Het wordt steeds drukker in het verkeer, er zijn stille (elektrische) voertuigen en onze mobiele telefoon zorgt
vaak voor afleiding… Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van uw kind.
Daarom hebben wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op donderdag 8 april naar onze school te komen.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle leerlingen van
de basisschool. Professionele instructeurs komen naar onze school en geven verkeerstrainingen op maat. Met
speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals een elektroauto, een rijlesauto, zebrapaden, verkeerslichten,
opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt op een aansprekende manier de praktijk zo goed mogelijk
nagebootst.

De vier onderdelen zijn:
 Voor groep 1 en 2: Toet toet
Een speelse introductie op gevaarherkenning, herkennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken,
gebruik van de autogordel en een autostoeltje.
 Voor groep 3 en 4: Blik en klik
Een volgende stap in gevaarherkenning. Veilig oversteken, fietsen en het gebruik van een fietshelm, de
autogordel en een autostoeltje zijn onderdeel van de interactieve les.
 Voor groep 5 en 6: Hallo auto
In en om een stille, elektrische ANWB lesauto leren de kinderen over de remweg, de invloed van
reactiesnelheid en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.
 Voor groep 7 en 8: Trapvaardig (Eigen fiets meenemen!)
Gevaarherkenning, afleiding in het verkeer, fietsvaardigheden en fietsbeheersing ter voorbereiding op
het fietsen naar de middelbare school.

Wilt u alvast zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en bekijk het filmpje op de
site.
http://www.anwb.nl/streetwise
We gaan er samen met de kinderen een onvergetelijke dag van maken!!

Kwink

Groepen
Groep 1-2
Het zonnetje schijnt al lekker buiten, het wordt lente. Tijd voor een nieuw thema bij de kleuters. Vanaf week 14
gaan we starten met het thema lente. We willen dit thema graag terug laten komen in onze huishoeken. We zijn
daarom op zoek naar:
- Nep bloemen
- Knuffel bloemen/planten
- Plastic potjes
- Plastic vazen
- Gieter
Voorzie de spulletjes van naam, zodat we ze na het thema weer mee naar huis kunnen geven.
Daarnaast zijn we op zoek naar oude telefoons en oude portemonnees die wij eventueel mogen houden, zodat
de kinderen daarmee kunnen spelen in de huishoek.
Maar voordat we gaan starten met het thema lente, werken we volgende week een weekje rondom het thema
Pasen. Woensdag 31 maart hebben we een paasviering met de kinderen in de klas.

Groep 3
Taal / lezen
Vorige week zijn we begonnen met kern 9, hierover heeft u ook informatie ontvangen via de mail.
De kinderen leren nu naast het technisch lezen ook steeds meer begrijpend lezen.
Ook komen er hier weer nieuwe woordtypen voor zoals 'samengestelde woorden' bijv. hijskraan of slaapzak. Of
woorden met 3 medeklinkers achter elkaar zoals 'strik' en 'markt'.
Afgelopen week zijn de avi's afgenomen, we zijn tevreden met het resultaat. De meeste kinderen lezen goed op
niveau.
Schrijven
Hier werken we ook in kern 9. En wordt er extra aandacht besteed aan de verbindingen tussen de letters,
bergjes ( verbinding tussen bijv. e en r ) en bruggetjes ( verbinding tussen bijv. v en e )
Rekenen
We gaan in blok 9 oefenen met tellen in sprongen van 2-5 en 10.
Het plaatsen van getallen op de getallenlijn tm 100. En het herkennen en memoriseren van '10-vriendjes'
sommen : 7+3, 6+4, 5+5.
Ook rekenen met geld komt aan de orde.
Spreekbeurten
Er zijn al veel kinderen aan de beurt geweest. Leuk om te zien hoeveel verschillende onderwerpen voorbij
komen. Heel knap hoe deze jonge kinderen voor de klas durven te staan om iets te vertellen.
Pasen
Volgende week woensdag hebben we een paasviering op school. Deze wordt uiteraard 'klein' gevierd in de klas.
Hopelijk kunnen we het volgend jaar vieren met de hele school samen.

Groep 4
Wat kunnen de kinderen van groep 4 hard werken. Na een paar weken van toetsen gaan we rustig naar de
laatste maanden in groep 4 toe. Het wordt mooier weer en de lente is begonnen. Dat zie je ook bij ons in de klas

en deze week gaan we ook wat plantjes zaaien en kijken hoe dat allemaal opkomt. Meester Milan komt op
maandag en dinsdag stage lopen bij ons in de klas. Dat is ook heel fijn en gezellig.
De eerste tafeldiploma's zijn al uitgereikt. We willen nog eens extra benadrukken dat het van groot belang is dat
de kinderen goed oefenen met de tafeltjes. De tafels van 1 t/m 5 en 10 moeten de kinderen nu kennen. Tot het
einde van het jaar gaan we veel aandacht besteden aan de moeilijkere tafeltjes van 6, 7, 8 en 9. Ook als
kinderen het tafeldiploma hebben, moeten ze goed blijven oefenen. Verder zijn we met rekenen bezig met de
sommen 37 + 45 = …... en 73 – 38 = ….. We rekenen deze sommen uit op de getallenlijn.
Met spelling worden de woordjes steeds moeilijker. Het worden steeds meer weetwoordjes. Bij thema 6 komen
de woordjes met –cht aan bod en de –d en –t aan het einde.
Ook met de spreekbeurten zijn de kinderen flink aan de slag. De eerste kinderen zijn al aan de beurt geweest en
we leren elke keer wel weer wat bij van de spreekbeurten.
Weer een hoop te doen in groep 4, lekker naar de paasdagen toe en een extra dagje vrij.
Fijne Pasen

Groep 5
Rekenen:
We zijn ondertussen alweer bij blok 9, wat vliegt de tijd. De rekenlessen staan in het teken van:
Rekenen t/m 1000 met plus- en minsommen.
Vermenigvuldigen van grotere getallen zoals 60x7. Rekenen met splitsen en rekenen met teveel worden hierbij
als strategie aangeboden.
Deeltafels automatiseren.
Meetkunde, bouwen en het voorspellen van aanzichten vanuit bepaalde hoeken.
Spelling:
Bij de spellingslessen zijn we veel regels en strategieën aan het herhalen. We zoomen vooral nog even extra in
op de doelen:
Woorden met twee verschillende medeklinkers in het midden schrijven.
Woorden die achteraan geschreven worden met een -d of -t.
De jager- en bakker woorden.
De jager en bakker woorden blijven erg lastig. Probeer thuis geregeld te oefenen in de werelden van gynzy.
Taal:
Bij taal zijn we bijna aan het einde van thema 6 gekomen. De toets staat aan het einde van volgende week op de
planning. In de toets komen de volgende doelen van dit blok terug:
De themawoorden.
De ik-vorm van werkwoorden.
Onderwerp en werkwoord die met elkaar verbonden zijn.
Letterlijke en figuurlijke betekenissen leren toepassen.
De CITO-, DMT en Avi toetsen zijn weer achter de rug. Vanuit ons de complimenten voor het harde werk! Thuis
en op school is hier aandacht aan besteed en dat waarderen wij enorm. De resultaten van uw kind zijn te vinden
op Parnassys. Wanneer deze een IV of V is nemen wij nog contact met jullie op om dit even te bespreken.
Juf Vera is het ontwerp van haar meesterstuk aan het uitvoeren. We zijn met de klas bezig met het behalen van
het doel ‘we zijn lief voor elkaar’. Samen met juf Vera hebben de kinderen bekeken wat hiervoor nodig is en hoe
we het doel snel kunnen behalen. De kinderen gaven zelf aan dat ze nu met de klas wat betreft dit doel een 6
scoren en graag naar een 8 toe willen. Hopelijk lukt het samen om snel twee cijfers omhoog te gaan en dit zo te
houden. Hier staat natuurlijk een mooie beloning tegenover!

Iedereen die zijn spreekbeurt al heeft mogen geven voor de klas, super! Wat een ontzettende leuke
onderwerpen en goed georganiseerde presentaties. We zijn trots op jullie. De kinderen die hun spreekbeurt nog
mogen geven, succes met voorbereiden. Mochten jullie hier hulp bij nodig hebben, weten jullie ons te vinden.

Groep 6
De afgelopen twee weken hebben we gewerkt aan het project Lentekriebels. De volgende onderwerpen zijn aan
bod gekomen:
 verliefdheid
 waar komen de baby's vandaan?
 verschillen tussen jongens en meisjes
Door gebruik te maken van het Denkbeeld de Hoepel hebben we alles in kaart gebracht.
Het was mooi om te zien hoe de leerlingen in het gesprek zijn gegroeid!
Bij de zaakvakken hebben we hoofdstuk 4 afgesloten met de Test jezelf. De leerlingen kunnen zich nu gaan
voorbereiden op de toetsen. Deze zijn inmiddels gepland.
Bij rekenen zijn we aangekomen bij hoofdstuk 10. We zijn druk aan het cijferen. De sommen zitten steeds meer
verstopt in een verhaal. Het is soms best lastig om de juiste som eruit te halen. Oefening baart kunst!
Bij taal en spelling gaan we beginnen aan thema 7.
Voor veel leerlingen blijven de begrippen persoonsvorm en onderwerp best lastig. We blijven dit dagelijks
oefenen.
Pasen staat weer voor de deur. We gaan aandacht besteden aan het paasverhaal. De leerlingen hebben
inmiddels ook een werkboekje hierover gekregen.
Op 8 april staat Streetwise gepland. Hierin leren de leerlingen wat meer over de remweg van een auto. Heel
belangrijk omdat ze zich steeds meer zelfstandig in het verkeer begeven.

Groep 7
Eindstage:
Juf Emmy heeft dit schooljaar als vierdejaars student veel praktijkervaring
kunnen opdoen. Ze is nu zover dat ze aan haar eindstage kan beginnen.
Tijdens deze eindstage zal zij in april, gedurende vier weken, alle taken van de
leerkracht overnemen.
Kinderjury:
Lezen is leuk, dat weet u als geen ander. De meeste kinderen ook! Met zelf
kiezen, samen lezen en samen over boeken praten biedt de Kinderjury de kinderen de gelegenheid om kennis te
maken met een heel aantal nieuwe boeken.
Alle kinderen in Nederland van 6 t/m 12 jaar vormen samen de Kinderjury en bepalen
met elkaar welk boek het beste boek is en de belangrijkste lezersprijs voor kinderboeken
in ontvangst mag nemen. De Kinderjury is de enige prijs voor kinderboeken helemaal
door kinderen zelf bepaald. Tijdens de Leesweken gaan kinderen van groep 7 lekker
lezen en een logboek bijhouden om zo tot een oordeel te komen. Er kan gestemd
worden op boeken uit 2020. De school heeft weer een mooie aanvulling op de
boekencollectie gekocht!
Toetsen zaakvakken:
Nog heel vaak worden er door ouders vragen gesteld hoe het toch kan dat hun
zoon/dochter ‘maar’ een 6 voor de toets heeft gekregen, terwijl ze het thuis zo goed
hadden geleerd.
Zeker in groep 7 worden de vragen vaak zó gesteld dat de kinderen zelf verbanden moeten kunnen leggen met
het eerder geleerde. Alleen alle begrippen van buiten leren, leidt niet automatisch tot een hoger punt. Deze

toetsen vragen dus niet naar het reproduceren van geleerde antwoorden, maar het geleerde met inzicht
kunnen toepassen.
Aan de hand van het volgende voorbeeld willen we dat toelichten.
Gedeelte uit de samenvatting van les 2:
‘Herkauwers hebben wel vier magen. Vleeseters hebben een korte spijsvertering’.
In de toets van Natuur & techniek stond de volgende vraag: De spijsvertering van een koe is
anders dan die van een mens. Schrijf drie verschillen op.
Mogelijke antwoorden hier zijn:
1. De spijsvertering van een koe is veel langer.
2. Een koe heeft vier magen, een mens één.
3. Een koe herkauwt, een mens niet.
Zoals u kunt zien gaat het dus niet alleen om het van buiten leren van begrippen, maar deze met inzicht kunnen
toepassen.
Paasviering:
De paasviering staat op woensdag 31 maart op de kalender.
We kunnen nog niet heel veel, maar we willen niet alles onopgemerkt voorbij laten gaan. In de ochtend willen
we aandacht besteden aan het Paasverhaal en iets knutselen rond het thema ‘Pasen’.

Studiedagen:
De eerder geplande studie-tweedaagse zal, zoals al eerder met u werd gecommuniceerd, niet doorgaan.
Donderdag 1 april en vrijdag 2 april zullen gewone lesdagen zijn.
Verkeerslessen ANWB:
Op donderdag 8 april staat Streetwise gepland. Groep 7 zal deelnemen aan het onderdeel
‘trapvaardig’. Het is de bedoeling dat alle kinderen van groep 7 die dag hun fiets mee naar
school nemen.

Koningsspelen:
Op 26 april vinden de koningsspelen op onze school plaats. Daarna volgt nog een kort
weekje en dan breekt alweer de meivakantie aan!

Groep 8
Route 8 Eindtoets
Op vrijdag 16 april zullen onze leerlingen gaan deelnemen aan de Route 8 eindtoets voor groep 8. Met de
eindtoets kan uw kind laten zien wat hij/zij in acht jaar op de basisschool geleerd heeft op het gebied van taal en
rekenen. De leerkracht geeft het schooladvies vóór 1 maart aan uw kind. Dit advies is leidend voor de plaatsing
van uw kind in het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat de middelbare school uw kind toelaat op basis van het
schooladvies. De uitslag van de eindtoets is slechts een tweede objectief gegeven. De eindtoets ROUTE 8 is een
digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau van uw kind meet. De ROUTE 8 eindtoets geeft een advies
voor een schoolniveau en daarnaast wordt weergegeven of de referentieniveaus behaald zijn. De toets wordt
via internet afgenomen en de afname neemt ongeveer één dagdeel in beslag. Uw kind
krijgt een eigen inlogcode en uiteraard werkt uw kind in een beveiligde omgeving.
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op de volgende website:
https://route8.nl/page/article/ROUTE+8/Voor+ouders
Make-IT Challenge-week
Onder de noemer 'Make-IT Challenge-week' gingen duizenden (!) leerlingen uit groep 5 t/m 8 van basisscholen
in de regio Helmond-De Peel aan de slag met alles wat met ICT & media, wetenschap, technologie en cultuur te
maken heeft. Het was een super interactieve ontdekweek! Iedere dag werd er een nieuwe challenge
aangeboden via een filmpje. Een week lang iedere dag een challenge: technisch inzicht, creativiteit, muzikaliteit,
ontwerpen...er kwam van alles aan bod!

Foto van kleding gemaakt van restmateriaal
Verkeersexamen
Kinderen uit groep 8 beantwoorden tijdens het examen 25 vragen, vanuit hun rol als fietser, voetganger en
passagier. Er wordt getest of ze de verkeerskennis voldoende beheersen, goed inzicht hebben in
verkeerssituaties en of ze zich bewust zijn van het belang van veilig verkeersgedrag. De school gaat het examen
digitaal afnemen op woensdag 31 maart. Op examen.vvn.nl kan je kind oefenexamens maken, een ouder-kind
quiz doen en testen hoe het staat met zijn of haar kennis over de -begrippen, -regels en verkeersborden.

