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Nieuwsbrief 37     

11 juni 2020 

 

WIST U DAT….. 
 
Wist u dat…. de dochter van juf Wendy geslaagd is voor haar VWO! 
 
ALGEMEEN  

 
 

Vakantierooster schooljaar 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data                                                                             www.basisschoolaantheike.nl    
26-06  Rapporten mee 
29-06  Oudergesprekken 
30-06  Oudergesprekken 
09-07  Doorschuifochtend 
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UIT DE GROEPEN 

Groep 5-6 
Weer met z’n allen op school 
Het is fijn dat er nu op school weer echt 
samen geleerd en gespeeld kan worden. 
Tijdens de eerste dagen op school 
hebben er verschillende 
samenwerkingsactiviteiten en actieve 
leervormen plaats gevonden. Op het 
kleuterplein is met een renspel 
geoefend met de spellingcategorieën en 

bijbehorende regels. Je kunt zien 
hoe fanatiek betrokken de 
leerlingen met de verschillende 
vragen bezig waren.  
Passend bij het thema van taal 
hebben alle leerlingen een korte 
informatieve tekst geschreven 
over hun persoonlijke 
pronkstukken.  

In groepjes zijn de leerlingen aan de slag 
geweest met het categoriseren van de verschillende teksten en hiervan een inhoudsopgave 
maken op alfabetische volgorde. In de klas zullen straks dus vier unieke Pronkstukken 
boeken te lezen zijn.  
 
Biebboek zoek 

Hebben jullie ‘m misschien gevonden? Tijdens het thuiswerken zijn er  ook 
leesboeken en boeken van de bibliotheek meer naar huis gegaan. Dat is 
alleen maar goed, omdat er dan ook thuis regelmatig gelezen werd. Nu 
moeten de biebboeken weer ingeleverd worden. We hebben ze bijna 
allemaal terug, maar missen er nog eentje. Wil iedereen thuis nog eens 
kijken het volgende boek per ongeluk is achter gebleven? Alvast bedankt! 
Het zwaard van Dinges van Reggie  
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Groep 7-8 
We zijn er allemaal weer! 
Wat fijn dat we weer compleet zijn! Maandagochtend kwamen de kinderen lekker kletsend 
binnen, je merkte dat ze elkaar echt minder hebben gezien de afgelopen tijd. Weer samen 
spelen, samenwerken en natuurlijk wordt er ook weer gediscussieerd. Het is echt wel weer 
even wennen voor de meeste kinderen, maar het is heel prettig dat alle groepen er weer 
zijn! 

Taal 
Deze week hebben we het thema ‘portret’ van taal afgerond met een groepsopdracht, 
hierbij hebben de kinderen de woorden van de woordenschat gebruikt.  
Het volgende thema van taal staat in het teken van ‘Rap’. De kinderen gaan aan de slag met 
rapmuziek. Ze luisteren naar het  ritme van de beat, letten op de woorden en zinnen die 
rijmen. Ook denken ze na over de inhoud van de tekst. Ze praten over hiphop en het 
ontstaan van rapmuziek.  Als afsluiting gaan de kinderen in groepjes een rap schrijven en 
zoeken daar een bestaande beat bij. 

Zaakvakken 
Ook het laatste thema van geschiedenis is afgerond. Maandag 15 juni krijgen ze hiervan een 
toets. Daarna gaan we van start met het allerlaatste thema van de zaakvakken: Aarde en het 
heelal. 

Musical; de Diamantroof 
Zijn jullie al nieuwsgierig naar de musical? 
Groep 8 is erg hard aan het oefenen. Het gaat steeds 
beter: de teksten kennen ze grotendeels uit het hoofd, 
dansjes worden geoefend en bijna alle spullen zijn 
verzameld. Kunt u ons nog helpen aan de laatste spullen? 
We zijn nog op zoek naar: een kinderwagen met dekentje, 
een (speelgoed)trompet, een hoge hoed, een ketting voor 
een burgemeester, een giletje en oude spullen voor het 
museum. 

Vriendenboekje groep 8 
De leerlingen van groep 8 hebben allemaal een mailtje gekregen om een pagina voor een 
vriendenboekje in te vullen. Deze mail is verstuurd naar hun eigen schoolmail. Ook is daarbij 
de vraag of ze enkele foto’s toe kunnen voegen. Zou u uw kind hier, waar nodig, mee kunnen 
helpen?  

 

 

 

 

 

 


