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schooljaar 2020-2021

Beste ouders/verzorgers,
Hier weer een nieuwsbrief waarin de afgelopen
twee weken langskomen. Gelukkig kon ik weer
naar school en mocht mijn familie ook weer uit
quarantaine. Ik wil u bedanken voor alle reacties
die ik van u heb gehad. Deze week hebben we
afscheid genomen van juf Kiek, alle klassen
hadden wat voor haar gemaakt en woensdag
hebben we afscheid genomen op het plein.
Ontzettend jammer dat zij ons team heeft
verlaten! Met mooie herinneringen die blijven,
denken we met een grote glimlach aan haar. We
wensen haar veel succes voor de toekomst!
Vanaf maandag 10 mei zal juf Maaike op maandag
en woensdag ondersteunen in groep 1/2/3.
Afgelopen week heb ik u ook gevraagd om een tevredenheidsmeting in te vullen. Een hele grote
groep ouders heeft deze ingevuld. Ook alle leerlingen van groep 6, 7 & 8 hebben vragen beantwoord
over hoe tevreden zij zijn; of ze goed geholpen worden in de klas, of ze zich veilig voelen en of de
juf/meester de stof goed uitlegt. Gemiddeld geeft u ons een 7.7. Een cijfer waar wij heel blij mee zijn.
En natuurlijk blijven we in beweging om het onderwijs nog beter vorm te geven.
Vandaag hadden we sportdag! Groep voor groep richting de sportvelden om in de bubbel te blijven.
Met dank aan Sport.Gouda en studenten van het MBO Rijnland werd het een geweldige ochtend!
Ik wens u een hele fijne vakantie en we zien elkaar op 10 mei!
Met vriendelijke groet, Margo Hondebrink

Agenda
24 april t/m 9 mei
13 en 14 mei
24 mei
25 mei

Meivakantie
Hemelvaartsweekend
2e Pinksterdag
Studiedag

Sportdag met groep 7/8B
We hebben een leuke sportdag gehad dankzij de studenten van MBO-Rijnland. Het was allemaal heel
goed georganiseerd. We hebben verschillende spellen gedaan, zoals tikkertje met verlos, hockey,
lummelen, tsjoekbal en nog veel meer. Het was een afwisselend programma. Het weer werkte goed
mee. Allemaal ingrediënten voor een geslaagde dag!
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie!

Groep 7/8A
Een paar weken geleden waren 2 meerkoeten in de vijver net voor
ons raam een prachtig nestje aan het bouwen.
Ondertussen zijn de eitjes gelegd en worden ze uitgebroed.
Wij allen zijn in volle afwachting op de geboorte.

Sportdag: Voor de Koningsspelen hebben wij het dansje ingestudeerd in de klas:

En op vrijdag hebben wij allemaal spelletjes gespeeld op het softbalveld.

Bericht van groep 1-2-3
Hallo allemaal, het is weer de laatste dag voor de vakantie. Deze week hebben we naast het “gewone
werk” een afscheidsboek voor juf Kiek gemaakt. Allemaal een mooie tekening met wasco en ecoline,
een “vriendjesblad” en tot slot nog een blad met een foto!! Het afscheid was een leuke ochtend, de
kinderen hebben met juf Kiek koekjes gebakken. Ook natuurlijk gespeeld met het speelgoed van
thuis en dan allemaal van de juf afscheid nemen. Dat was minder leuk. Juf Kiek was wel HEEL blij met
haar afscheidsboek. Daarna hebben we ook nog een cadeautje gemaakt, maar dat is een beetje een
geheimpje……. Voor Moederdag!! De moeders zullen het vast een keertje krijgen. Donderdag hebben
we de verjaardag van Tijn gevierd en kwam James kennismaken in de klas. Vandaag zijn de
KONINGSSPELEN. Het is heerlijk weer dus dat moet goed komen. Wij wensen u een HELE FIJNE
VAKANTIE TOE, we zien de kinderen weer graag op maandag 10 mei in de klas. Tot dan…..

Groep 4/5
Groep 4/5 heeft vandaag super sportief meegedaan aan de Oranje Sportdag!
We begonnen met voetbal, daarna tjoekbal. Bij het ringwerpen werd meerdere malen de 10
gegooid!
Heerlijk een appel en een flesje water en weer door. Het pionnen omgooien ging super en het
allerlaatste spel was een tikspel met de gymmeesters! Na totaal 8 spellen moe maar voldaan weer
richting school. Omdat wij de laatste groep waren die terug naar school mocht lopen hebben we nog
een ereronde over het veld lang alle gymmeesters en gymjuffen van de organisatie! Ze hebben het
super geregeld!
We wensen jullie een hele fijne meivakantie!
We zien elkaar weer op maandag 10 mei en dan start er ook een nieuwe leerling in de groep
Juf Esther, Juf Simone en juf Miriam

Vakanties 2020-2021
Meivakantie: 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart + Vrije dag: 13 +14 mei 2021
Tweede pinksterdag: 24 mei 2021
Zomervakantie: 19 juli t/m 27 augustus 2021
Studiedagen en vrije dagen 2020-2021
Dinsdag 25 mei 2021 studiedag
Vrijdag 18 juni 2021 studiedag
Vrijdag 16 juli 2021 leerlingen vrij, start zomervakantie

Buitenlesdag, gastspreker en nieuwe klasgenoot in groep 6/7/8
Vorige week dinsdag deden wij mee met de Buitenlesdag. We begonnen met een spellingestafette.
Er is superhard gerend om zo snel mogelijk alle dicteewoorden op te schrijven.

Daarna gingen we de hoogte van bomen opmeten. Tot slot was er een natuurles: We gingen op zoek
naar plantjes die tussen de stoeptegels leven. Om die in het zonnetje te zetten, hebben we er een
lijst omheen getekend en de naam van de plant opgeschreven.

Op maandag 19 april kwam Tim voor het eerst bij ons in de klas. Na de meivakantie komt hij ‘echt’ in
de klas. Welkom, Tim!
Tim bofte, want deze dag kwam er ook een gastspreker in de klas.
Meneer Caljouw kwam vertellen over zijn jeugd tijdens de Tweede Wereldoorlog in Vught.
Iedereen luisterde geboeid naar de vele verhalen die hij vertelde en er konden vragen worden
gesteld. Zelfs de kinderen die thuis aan het werk waren konden, via de chat, meeluisteren en vragen
stellen. Het was ontzettend interessant.
De komende weken zullen we in de klas verder werken
over het thema en vast
nog veel meer leren.

Nieuws uit groep 5/6
De afgelopen twee weken stonden vooral in het teken van “toetsen”.
Iedereen heeft erg zijn of haar best gedaan; al was het soms best moeilijk.
In de klas volgen we de lessen van “toekomstkunde”. Dit zijn lessen over de natuur en het milieu, die
het Wereld Natuur Fonds verzorgt. Een van deze lessen ging over bijen en daar hebben we iets langer
bij stilgestaan, zo hebben we er ook een knutsel- en tekenopdracht aan gekoppeld.

Tijdens wereld oriëntatie hebben we aandacht besteed aan de Tweede Wereld oorlog aangezien dit
een van de redenen is, dat we meivakantie hebben (4 en 5 mei). Het verhaal van Anne Frank hebben
we hierbij centraal gesteld.
We wensen iedereen een fijne meivakantie toe!

Nieuws uit groep 6/7
De afgelopen weken hebben we heel veel toetsen gemaakt. De kinderen hebben heel hard gewerkt
voor een goed resultaat. Ook in de lessen doen de kinderen heel goed hun best. Natuurlijk houden
we naast het harde werken ook tijd over
voor knutsellessen en tekenlessen. We
hebben deze week iets moois geknutseld,
maar het resultaat daarvan zien jullie thuis
vanzelf. Vandaag hadden we en
koningsspelen, het was prachtig weer en
de kinderen hebben een hele leuke
ochtend gehad. Een van de kinderen zei
zelfs: dit was de leukste dag van mijn tijd
hier op school.

Koningsspelen

