14 april 2022
Wijzertje op donderdag
In verband met de vrije dag op Goede Vrijdag ontvangt u het Wijzertje van deze week
vast op donderdag. Maandag is het Tweede Paasdag. Dinsdag 19 april verwachten we
de kinderen weer op school. Vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen op school en begint
de meivakantie om 12.00 uur.
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In deze nieuwsbrief
Wijzertje op donderdag
Controledictee groep 4/5

Controledictee groep 4/5
Woensdag 20 april hebben de leerlingen van groep 4 en 5 een controledictee. De
leerlingen hebben hiervoor een blad mee naar huis gekregen met de categorieën en
voorbeeldwoorden erop om thuis te kunnen oefenen. Bij de toets komen de
volgende categorieën aan bod.

Groep 4

- Woorden met ch en cht (lach, dicht, vocht)
- Woorden met -je, -tje, -pje (ijsje, kroontje, duimpje)
- Woorden met die eindigen op en d (band, rood, duizend)

Kletstheater Hazel
Bijdrage kamp groep 7/8
Verkeersexamen groep 7/8
IEP Eindtoets groep 8
Oudertevredenheidsonderzoek
Koningsspelen vrijdag 22 april
Dansles juf Sanne
Pasen op school

Groep 5

- Woorden met een gesloten lettegreep (indien, spreekbeurt, sinterklaas)
- Woorden met die eindigen op en d (gezond, hardloper, niemand)
- Jager woorden (leraren, zomer, nadruk)

Kletstheater Hazel
Deze week heeft Hazel haar kletstheater over Pluk van de Petteflat aan de klas laten
zien en laten horen. Wat wist ze er al veel over te vertellen! Zelfs de kreet van de
krullevaar kon ze nadoen.

Belangrijke data
Vr. 15/04 Goede Vrijdag, groep 1 t/m 8
vrij
Ma. 18/04 Tweede Paasdag, groep 1 t/m 8
vrij
Wo. 20/04 Sanne (groep 3) jarig

Wo. 20/04 IEP Eindtoets groep 8
Do 21/04 IEP Eindtoets groep 8
Vr. 22/04 Koningsspelen, 12.00 uur start
meivakantie

Verkeersexamen groep 7/8
Alle leerlingen van groep 7/8 zijn
geslaagd voor hun praktisch
verkeersexamen. Vorige week
hadden ze ook allemaal hun
theoretisch examen gehaald.
Knap gedaan,
gefeliciteerd!!!
Bijdrage kamp groep 7/8
We zouden het fijn vinden om de kampbijdrage uiterlijk vrijdag 22 april te ontvangen.

Sanne (groep 3) heeft een paasverhaal geschreven.

IEP Eindtoets groep 8
Volgende week woensdag en donderdag, 20 en 21 april, doen de kinderen van groep 8 de Eindtoets. Groep 7 zal gedurende de toets
aansluiten bij juf Stefanie zodat de leerlingen van groep 8 ongestoord de toets kunnen maken.
In de week van 16 mei (week 20) verwachten we de uitslag van deze Eindtoets. Zodra de uitslag binnen is, wordt u uiteraard meteen
geïnformeerd. Vandaag hebben de leerlingen van groep 8 nog een brief meegekregen van de IEP Eindtoets.

Oudertevredenheidsonderzoek
Het is gelukt! De oudervragenlijsten zijn voor 80% van de leerlingen ingevuld. Heel veel dank voor uw medewerking!!!
Binnenkort zullen we de uitslagen van het leerlingtevredenheidsonderzoek (groep 7/8) en het oudertevredenheidsonderzoek met
u delen.

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl

Koningsspelen vrijdag 22 april
Volgende week vrijdag vinden ook bij ons op school de Koningsspelen plaats. We gaan deze dag dansen op het Koningslied
van het thema “Voel je fit” en zullen de ochtend vullen met allerlei sport– en spelactiviteiten. Van 9.15 tot ongeveer 11.30 uur
kunnen we de hulp van 2 ouders gebruiken. Mocht u tijd en zin hebben om een spel te begeleiden, wilt u dit dan doorgeven
aan juf Mandy of juf Daniëlle?
De kinderen hoeven deze dag geen lunch mee te nemen aangezien we om 12.00 uit zijn (wel drinken en fruit). Het is fijn als
de kinderen makkelijk zittende (sport)kleding aandoen. Dit mag uiteraard in de kleuren rood-wit-blauw en oranje zijn. We
hopen op een gezellige dag.
Dansles juf Sanne
Afgelopen maandag hebben we een dansles gekregen van juf Sanne. We moesten allerlei boerderijdieren uitbeelden en dit
vervolgens op de muziek laten zien. Ook leerden we om allerlei werk op de boerderij te doen zoals hooibalen stapelen in
tweetallen, stallen uitmesten en dieren voeren. Volgende week krijgen we nog een les.

Pasen op school
Vanmorgen begonnen we de schooldag met een heerlijk paasontbijt. Wat hebben we gesmuld van de heerlijke, mooi verzorgde
paasontbijtjes. Ouders, ook bedankt voor jullie inzet!! Na het ontbijt zijn we nog even aan het werk gegaan. Groep 8 heeft nog
even geoefend met de IEP Eindtoets, groep 1/2/3 heeft een paasspeurtocht opgelost. Ze zijn op zoek gegaan naar letters en
plaatjes, het is iedereen gelukt! De overige groepen hebben nog aan hun weektaak gewerkt.
‘s Middags hebben de kinderen uit groep 1/2/3 paaseieren verstopt voor groep 4 t/m 8. Daarna hebben we die rollen
omgedraaid zodat alle kinderen kon zoeken en verstoppen.
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