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Nieuwsbrief 35     

 28 mei 2020 

 

WIST U DAT….. 
 
Wist u dat…Tancrède uit groep 2 afscheid heeft genomen en terug verhuisd is naar 
Frankrijk? 
 
ALGEMEEN  

 
Nummereen 
Kinderopvang en peuterprogramma: 
Wat fijn dat alle kinderen weer kunnen komen spelen. Voor sommige was dit even wennen 
en andere voelde het meteen weer vertrouwd. Het was leuk om te dat tijdens het 
goedemorgen liedje de meeste kinderen elkaar nog kenden bij naam, knap hoor! De 
leidsters genoten weer volop van alle knuffels en het speelplezier. We hebben zowel hard 
gewerkt voor zowel Moederdag om de mama’s te verassen met een eigen knutselwerkje als 
nu voor Vaderdag om de papa’s te kunnen verrassen! Ondertussen ondernemen we veel 
activiteiten samen, zoals buitenspelen, kringspelletjes en bouwen. En het keukentje is nog 
steeds net zo geliefd als voorheen, er wordt weer volop gekookt en de poppen worden goed 
verzorgd. Al met al, het is weer super gezellig op de groep! 
 
Clup: 
Onze Cluppers zijn vooral veel in de buitenlucht geweest. Lekker de energie kwijt kunnen na 
een schooldag. Ze spelen verstoppertje, bouwen hutten, en klimmen veel in het speelbos. 
Maar ook binnen zitten ze niet stil! Van spelletjes tot knutselwerken en alles daar tussenin, 
wat is het fijn om ze weer bezig te zien.  
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UIT DE GROEPEN 

 
Groep 3-4 
Blauwe vingers 
De afgelopen week hebben de kinderen in de groep 
verschillende pennen uitgeprobeerd. Ze hebben geschreven met 
vulpennen, rollerpennen en balpennen. De kinderen konden op 
deze manier ontdekken welke pen ze het fijnste vonden. 
Inmiddels hebben alle kinderen uit groep 4 een keuze gemaakt.  
 
 
Zaaien/ planten 
In de klas staan tomaten en komkommer plantjes. De kinderen hebben de plantjes 
uitgebreid bestudeerd en ze overgeplant in ruimere potjes.  
Ook hebben alle kinderen een zonnebloempitje gezaaid. 
 

 

 
 
 
 
 

 
Groep 5-6 
Uitleg Xtramath 
Afgelopen week zijn we voor het automatiseren van rekenen gestart 
met het programma XtraMath. Via het tegeltje in ProwiseGo kunnen alle 
leerlingen van groep 5-6 werken met XtraMath. Door elke dag een paar 
minuten rekensommen te oefenen worden alle plus- en minsommen 
t/m 20, de tafeltjes en de deelsommen stapsgewijs ingeslepen. 
XtraMath staat in de planning voor het thuiswerken, maar ook in de klas 
wordt hier regelmatig mee gewerkt.  
 
Inloggen 
e-mailadres: m.hoffman@veldvest.nl 
Naam: voornaam 
Pincode : geboortedag, bijvoorbeeld 27 mei = 2705 
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Groep 7-8 
Musical 
Met groep 8 zijn we hard aan het oefenen voor de musical. 
Heel veel van het knutselwerk is al klaar, samen met juf Aniek 
zijn de kinderen de dansjes aan het leren en ook wordt er hard 
geoefend op de teksten.  

Zou u er samen met uw kind voor kunnen zorgen om zo snel 
mogelijk de kleding en accessoires die ze nodig hebben, bij elkaar te zoeken en mee naar 
school te nemen? Des te eerder kunnen we ook ECHT beginnen met de repetities. Sommige 
spullen zijn wat moeilijker te vinden. Het is dan een idee om goed rond te vragen bij andere 
kinderen, kennissen en misschien wel op facebook. Ook via de appgroep kunnen de kinderen 
(en ouders) elkaar helpen.  Denk ook bijvoorbeeld aan carnavalskleding.  

De opvoering van de musical is woensdag 8 juli. Jammer genoeg kunnen we weten we nog 
niet precies hoe we dit vorm gaan geven. Hiervoor zijn we natuurlijk afhankelijk van de 
ontwikkelingen m.b.t. het cornonavirus. We houden u hiervan op de hoogte. 

Rekenen 
Tijdens de rekenlessen hebben we de afgelopen weken de belangrijke lesdoelen herhaald en 
nieuwe doelen aangeboden. Het komende blok leren de kinderen van groep 7 o.a. handig 
rekenen, rekenen met verhoudingstabellen en procenten. In groep 8 worden ook lesdoelen 
herhaald en leren ze o.a. te rekenen met een rekenmachine, berekenen ze puzzelachtige 
situaties en leren ze wat het effect is van het  gebruik van haakjes bij de volgorde van 
bewerkingen. 

Rapporten 
Er zijn nog enkele kinderen van groep 7 die hun rapport nog niet hebben ingeleverd. Kunt u 
ervoor zorgen dat deze weer wordt ingeleverd op school? 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 


