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Groep 1 en 2 op schoolreis   
Op woensdag 29 mei gaan wij op schoolreis naar 'Het Gigakonijnenhol' in 
Beerze. De kinderen kunnen bijna niet wachten en tellen elke dag hoeveel 
nachtjes het nog slapen is!  
 
Groep 3 t/m 6 op schoolreis 
Ook wij gaan woensdag 29 mei op schoolreis. We gaan naar “De Julianatoren” in Apeldoorn. 
De kinderen en juffen hebben er al veel zin in.  
We vertrekken, net als de kleuters om 9.00 uur met de bus. 
Alle leerlingen worden om 8.45 uur in de groep verwacht. Alle 
ouders hebben hier een brief over gekregen. Deze brief hangt 
bij de ingang van de groep. 
 
Groep 7 op schoolreis 
Groep 7 gaat met de trein naar Amsterdam. Zij bezoeken Nemo en het 
Scheepvaartmuseum. Ook zij hebben een uitgebreide brief ontvangen 
 
 
Groep 2 in Riddersfeer 

 
In groep 2 werken wij nu over het thema 'Ridders en Prinsessen'. 
We hebben een kasteel in de huishoek gemaakt waar de ridders 
en prinsessen samen kunnen spelen. In de bouwhoek worden 
mooie kastelen gebouwd en we hebben al mooie ridderhelmen en 
prinsessenhoeden geknutseld.  
 

 

Agenda: 
 
   20 mei  : Start Avond-4-daagse 
   29 mei  : Schoolreis groep 1 t/m 7 
30 en 31  : kinderen zijn vrij 
3 t/m 21 juni  : toetsweken 
  10 juni  : 2e Pinksterdag 
19 t/tm 21 juni  : schoolkamp groep 8 
24 en 25 juni  : margedagen: kinderen zijn vrij 
27 juni   : rapport mee 
 

Nieuwsbrief mei/juni 2019 
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Groep 3 en 4 en de natuur 
Na de meivakantie zijn we gestart met het thema natuur.  We hebben een themadoos vol 
boeken van de bibliotheek. Natuur sluit aan bij de lees- en taalmethodes van deze groepen.  
Onder het mom van ‘groeien en bloeien’ heeft groep 4 groentezaadjes gezaaid en volgen dit 
groeiproces. Groep 3 gaat nog bloemenzaadjes zaaien waar de bijen van kunnen profiteren. 
Ook kijken we hoe een ui het best groeit.   
Op dit moment lezen we extra veel om de leesvaardigheid te vergroten. Zie het maar als een 
eindsprint. Als u thuis ook 10 minuutjes per dag leest met uw kind dan helpt dat erg. 
 
Groep 7/8 in actie 
"In groep 7/8 is er weer veel gebeurd de afgelopen periode. Het project bouwen heeft ons 
goed bezig gehouden. We hadden een piramide van kleine piramides, bouwwerken van sui-
ker en kunstwerken gemaakt. Veel ouders kwamen kijken en vonden het heel mooi. 
De laatste donderdag voor de vakantie hadden wij onze eigen disco-avond op school. We 
hebben dat zelf georganiseerd. Boodschappen doen, geld inzamelen en de muziek regelen. 
Het was erg leuk! 
Maar er is ook hard gewerkt. We hadden namelijk de eindtoets. Wij deden Route 8. Die doe 
je op de computer. Na twee of drie uur ben je klaar. Na de vakantie kregen we onze uitslag. 
En die was prima. Daarom kregen we allemaal taart! 
Nu gaan we aan het werk voor de musical. En de laatste toetsen natuurlijk. 
Het blijft druk en gezellig in groep 7/8!" 

 


