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Algemene informatie
Belangrijke data
25-4 t/m 06-05
11 mei
16 mei
17 t/m 24 mei
24 mei

17 mei
18 mei
20 mei
23 mei
25 mei
2 juni
6-10 juni
11 juni
14 juni
21 juni
24 juni
Week 26
27 en 28 juni
1 juli
4 juli
5 juli
6 juli
8 juli
Maandag 22 augustus

Meivakantie
Start entreetoets groep 7
2e Pinksterdag
Podiumweek FAME!
Optreden Podiumweek voor ouders sporthal
Parijsch van 13.45-14.45 uur (info volgt)
Leerlingen volgen deze dag continurooster
Open ochtend 3
Thema avond van SKPC
Distelvlinderband & Friends, feestavond voor
ouders
Schoolfotograaf René Mathijssen
Juffendag groep 1-2
Voorlichtingsavond voor A4D ouders
Avondvierdaagse
Groep 1-4 Roostervrije dag
Groep 5-8 Roostervrije middag
Sportdag groep 5-8
Sportdag groep 1-4
Rapporten groep 1-7
Laatste nieuwsbrief van dit schooljaar
Rapportgesprekken groep 1-7
Vlinderfeest
Musical groep 8
Schoonmaakavond groep 1-2 18.30 uur
Wisselochtend
Uitvegen groep 8 om 11.30 uur
Start zomervakantie 12.00 uur
Opening nieuwe schooljaar om 8.15 uur op het
schoolplein

Mededelingen
Ouderbetrokkenheid
Tot mijn schrik typ ik alweer ‘start zomervakantie’ in. Natuurlijk hebben we nog een aantal
weken te gaan met leuke activiteiten voor de boeg, maar zoals elk jaar gaat het weer sneller
dan voorgaande jaren. De leeftijd….?
In de 1e nieuwsbrief van dit schooljaar vertelde ik u al dat we dit jaar zouden
gaan starten met het thema ouderbetrokkenheid. Dat hebben we gedaan en

zowel team als (de eerste) ouders zijn enthousiast over wat we willen gaan doen.
Tot hoever zijn we gekomen? We zijn gestart om als team voor ons zelf duidelijk te krijgen
wat we nu eigenlijk verstaan onder het begrip ouderbetrokkenheid. Toen hebben we ons zelf
een te behalen doel gesteld voor over 4 jaar en hebben daarbij een start gemaakt hoe we
dat dan in de praktijk kunnen gaan brengen. Toen dat voor ons duidelijk was, werd het tijd
een eerste ouderpeiling te doen. Hiervoor heb ik vanuit de leerlingenlijst ouders
geselecteerd. Dit is ‘a-select’ gebeurd, dus gewoon de 1e, de 11e enz. Daarnaast heb ik ook
een afvaardiging van de MR en OV gevraagd mee te denken. Uiteindelijk hebben afgelopen
donderdagavond 12 ouders en vier teamleden met elkaar gesproken over de betekenis en
doel van het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Ouders hebben hard gewerkt, alleen en
in groepjes in diverse werkvormen. Aan het eind van de avond waren we het erover eens dat
dit een prima startavond is geweest.
De resultaten komen nog op uitgebreidere schaal naar u toe na de vakantie. Al wel vast een
tipje van de sluier voor u opgelicht. Aan de ouders is gevraagd hoe zij willen dat de school
over vier jaar met u communiceert. Hiervoor konden ze kiezen uit een aantal typen scholen.
De ouderwens is dezelfde als die van het team. We willen doorgroeien naar een
samenwerkingsgerichte school. Op de vraag echter hoe de ouders ons nu zagen, werden we
door de ouders toch echt wel strenger beoordeeld dan dat we dat onszelf hadden gedaan.
De ouders waren het er over eens dat we nu vooral informatie ‘zenden’. Hoewel dat
natuurlijk wel een beetje tegenviel, weten we zelf ook dat er, ondanks dat we altijd met de
beste insteek communiceren, dit op diverse fronten beter kan. We starten dus met het
verbeteren van de communicatie. We hebben ook gekeken naar de mogelijkheden die we
daarbij kunnen inzetten. Omdat dit nog goed in kaart moet worden gebracht, bewaar ik dit
stukje voor na de vakantie.
De ouders kregen ook huiswerk mee naar huis: ‘Wat merken de kinderen ervan als de
ouderbetrokkenheid een nieuwe opzet krijgt?’ Hierop heb ik al mooie reacties gekregen.
Uiteraard mag u hierover ook nadenken en ook uw reactie is welkom.
Een aantal ouders heeft aangegeven dat ze betrokken willen blijven bij dit project. In de
verdere opzet zullen we vaker hulp vragen aan ouders om met ons mee te denken op
bepaalde vlakken. Wanneer u hier interesse in heeft, mag u dit bij mij aangeven. Dan kan ik
daar rekening mee houden in de komende tijd.
Marjolein van Heumen

Podiumweek
De Podiumweek is naar een later tijdstip verplaatst. Het
optreden beloofd dit jaar groots te worden en dan is de ruimte
die we in de sporthal Parijsch hebben beter passend hiervoor.
Houdt u alvast deze datum vrij? U wordt nog apart hiervoor
uitgenodigd. De kinderen eten deze dag allemaal op school en
blijven allemaal over. Op deze manier kunnen we alle
workshops die deze dag worden georganiseerd voldoende tijd
en aandacht geven.

Distelvlinderband & Friends, feestavond voor ouders
Alweer voor de 3e keer op rij organiseert onze eigen huisband
samen met de oudervereniging een spetterende feestavond
voor ouders. We hopen op een grote opkomst en een gezellig
samenzijn. Het is leuk om elkaar eens op een andere manier te
zien dan even gauw in de wandelgangen ’s ochtends.
Wat mag u verwachten? Heel veel lekkere muziek van zowel de
Distelvlinderband, maar ook van hun ‘Friends’. We zijn nog
bezig met een leuke verrassingsactiviteit en het
Distelvlinderkoor zal ook van zich laten horen.

Ook zin om mee te zingen, te spelen of te jammen? Aanmelden kan bij Marinus Hoogmoed
of Simon de Wit.
Een avond om weer eens ouderwets lekker te dansen en kletsen onder het genot van een
drankje in goed gezelschap.

Alvast noteren dus: vrijdag 20 mei, aanvang 20.00 uur!
Distelvlinderfeest
Het einde van het schooljaar sluiten we natuurlijk weer af met ons Vlinderfeest. Het thema
van dit jaar is ‘Back to the Future”. Het is ook weer tijd voor ‘het goede doel’. Dat betekent
dat er weer van alles geknutseld gaat worden om later weer te verkopen. Vanuit de ervaring
weten wij dat dat een grote klus is. Uiteraard helpt de oudervereniging ons met dit feest,
maar daarnaast zullen we ook (voor de laatste keer van dit jaar) weer een beroep op uw hulp
doen. We hebben hulp nodig op het feest zelf, maar ook in de voorbereidende fase. In een
aparte mail houden we u hiervan op de hoogte. Mogen we weer
rekenen op uw hulp?
De Gouden Koets
Voor de tweede keer op rij doen we mee aan de knutselopdracht
van de Oranjevereniging. De opdracht voor dit jaar was het maken
van een ‘nieuwe’ Gouden Koets voor de koninklijke familie. De echte
is tenslotte in reparatie. Wij denken dat Koning Willem Alexander
zijn eigen koets helemaal niet meer terug hoeft…..
U gaat toch wel uw publieksstem uitbrengen op Koningsdag? Onze
koets is te bewonderen in de stand van de Oranjevereniging.
We kijken uit naar alle leuke dingen die we nog te gaan hebben in
het laatste stukje van dit
schooljaar.
Marjolein en Anja

SKPC
Op woensdagavond 18 mei organiseert de SKPC voor de tweede maal een avond met
diverse workshops. Omdat wij onze school als locatie beschikbaar stellen aan de SKPC,
mogen wij ook u voor deze workshops uitnodigen. In de bijlage leest u hier meer over.

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2

Op woensdagmorgen 25 mei vieren de juffen van groep 1 en 2 hun verjaardagsfeest. Jawel,
zowel juf Christanne, Karlijn, Chaima als Carola vieren allemaal op deze dag hun verjaardag
op school. Dat wordt een gezellige boel.
Het thema van deze feestelijke ochtend is ‘Beestachtig leuk’. Een aanbod van spel vanuit
‘De Grote Rekendag’ 2012, ontwikkeld in opdracht van het Freudenthal Institute for Science
and Mathematics Education. Het laat kinderen ervaren hoe leuk rekenen en
wiskunde kan zijn.
De kinderen maken fantasiebeesten door activiteiten uit te voeren waarin de
dierenwereld centraal staat. Het verhaal van de Gruffalo (Julia Donaldson)
staat hierin centraal. De activiteiten vinden plaats in een circuitvorm. Om deze
activiteit uit te voeren vragen wij uw hulp om een groepje kinderen te
begeleiden tijdens deze ochtend. Het spelcircuit vindt plaats van 09:30 – 11:30

uur. Wanneer u mee wilt helpen kunt u zich intekenen op de lijst die na de meivakantie naast
de klassendeur hangt.
Korfbal en dammen.
Vanuit de Brede School maken we in de kleutergroepen dit
schooljaar gebruik van het aanbod ‘korfbal en dammen’. Mark
Atema geeft ‘de korfbal clinic’ op 12 en 19 april en Henk Stoop zal
het dammen in onze groep gaan doen op 2 en 9 juni. We zijn reuze
benieuwd naar dit aanbod en hoe de kinderen dit zullen ervaren.
Naar groep 3.
Tijdens de laatste twee weken van dit schooljaar blikken we al vooruit naar het
nieuwe jaar 2016-2017. Na de zomervakantie start de nieuw te vormen groep
3 met oudste kleuters van de Regenboogwappers en de Diamantflappers.
Deze kinderen willen wij, voorafgaand aan de zomervakantie, met elkaar
kennis laten maken door middel van de onderstaande activiteiten.
1. Op dinsdagmiddag 28 juni maken de kinderen van groep 2, samen met
Christianne, vragen voor de kinderen van groep 3. Dit vindt plaats in de
tijd van de Engelse les. Carola neemt in die tijd de kinderen van groep
1 bij elkaar.
2. Op donderdagmiddag 30 juni komen de kinderen van groep 3 met het
zelfgemaakte werkboekje naar de kinderen van groep 2. De kinderen
van groep 3 geven uitleg over de vragen van groep 2. Daarna gaan de
kinderen aan het werk. Elk kind van groep 3 begeleidt dan het kind van
groep 2 tijdens de verwerking van het werkboekje. Carola neemt in die
tijd de kinderen van groep 1 bij elkaar.
3. Op dinsdagochtend 5 juli gaan de kinderen van groep 2 naar gym. Dit is direct om
8:30 uur. Zij worden door Christianne opgehaald uit de klas en wandelen samen naar
de Sporthal. Hiervoor nemen zij een gymtas mee, met gymkleren en gymschoenen.
De gymles wordt gegeven door meester Peter. Carola neemt in die tijd de kinderen
van groep 1 bij elkaar.
4. Op dinsdagmiddag 5 juli leest Christianne, in de tijd van Engelse les, groep 2 voor.
Dit is het eerste deel van het verhaal dat bij een project van Veilig leren lezen hoort.
Carola neemt in die tijd de kinderen van groep 1 bij elkaar.
5. Op woensdagochtend 6 juli worden de kinderen van groep 2 om 9:00 uur uit de klas
opgehaald door de nieuwe leerkracht en beleven zij de wisseldag. Op deze ochtend
wordt het tweede deel van het verhaal voorgelezen.
De grote schoonmaak
Op dinsdagavond 5 juli vanaf 18.30 uur is het schoonmaakavond in
beide groepen 1 en 2. Het is de bedoeling dat het speelgoed en de
materialen eens flink worden gesopt.
U bent van harte welkom vanaf half zeven met uw emmer, sopdoek,
theedoek en spons. U kunt zich hiervoor inschrijven op de intekenlijst
naast de klassendeur (vanaf 20 juni).
Als u geen mogelijkheid heeft om ons deze dinsdagavond te komen helpen is dat geen
probleem. Op vrijdagmorgen 1 juli geven we tassen met speelgoed mee dat thuis
schoongemaakt kan worden. Dit verwachten we dan op maandagmorgen 4 juli weer schoon
en gedroogd terug.

Groep 3
Na een poos van stilte, valt er ook over groep 3 weer genoeg te melden! De grote
primeur; juf Joske is bevallen van Jim. Een prachtige jongen met tien tenen en tien
(gitaar)vingers. Moeder en zoon maken het goed. De leerlingen van groep 3 hebben
hun gelukwensen voor Jim in echte lusletters opgeschreven. Deze ‘geluk-slinger’ zal
binnenkort aan juf Joske worden overhandigd.

Inmiddels zijn alle juffen, meesters en kinderen van groep 3 wel zo’n beetje aan
elkaar gewend. Zowel juffrouw Kim als meester Laurens hebben het erg naar hun zin
in de groep. De samenwerking verloopt erg soepel en prettig. Met veel plezier
werken zij samen aan de ontwikkeling van iedere leerling in deze groep.
Een bijzonder hoogtepunt van de afgelopen periode was de afsluiting van kern 8 van
Veilig Leren Lezen. Het thema van kern 8 was ‘het optreden’ en met een
overweldigend optreden heeft groep 3 kern 8 afgesloten. Inmiddels zijn we
aanbeland bij kern 10. Het thema van kern 10 is het broekzakkenmuseum. Wisten
jullie dat er in je broekzak soms de meest bijzondere frutsels zitten? Nu, deze frutsels
worden tentoon gesteld in een heus museum; het broekzakkenmuseum.
Het is inmiddels alweer bijna meivakantie. Twee weken van lekker luieren, chillen en
laat naar bed. Toch nog even een beroep op de ouders doen: vergeten jullie niet
lekker veel te lezen met de kinderen. Zelfstandig lezen, voorlezen, samen lezen,
Veilig & Vlot. Alle ‘leeskilometertjes’ tellen mee!

Groep 4
Gewoon gewerkt
In tegenstelling tot de vorige periode hebben we nu geen extra projecten gehad. Dit betekent
dat wij ons weer op de échte schoolvakken’ hebben kunnen concentreren.
Bij Speurtocht hebben we kennis gemaakt met een zeilschip van de VOC. Het leek de
kinderen van te voren wel leuk om zo te zeilen, totdat ze leerden over scheurbuik,
oorlogsvloten en andere tegenslagen.
Bij De Blauwe Planeet hebben we kennis gemaakt met het reizen met een vliegtuig en wat
daar allemaal bij komt kijken.
Als afsluiting van de lessenreeks ‘Planten en Dieren’ van onze methode
Natuniek hebben we een natuurwandeling gelopen. Met schepnetjes, emmers,
loeppotjes en zoekkaarten zijn we op zoek gegaan naar allerlei kriebelbeestjes

en waterdiertjes. Na anderhalf uur kwamen we terug met wormen, kikkervisjes, een pad,
slakken, een bloedzuiger, een hommel en een lieveheersbeestje. In de klas krijgen de
wormen een nieuw huis in onze wormenbak en de kikkervisjes mogen in ons aquarium
verblijven totdat ze een klein kikkertje zijn.
Ontmoetingsweek
Tijdens de ‘Ontmoeting’, de week van het Openbaar Onderwijs is uitgebreid gesproken over
de rechten van het kind. Maar ook het gevoel van veiligheid. Dit werd door de kinderen op
een hele positieve manier gekoppeld aan de negatieve berichten uit Brussel. Dit zorgde in de
groep voor een heel bijzonder moment.

Daniël Helmond uit groep 4 heeft laten zien dat je met heel veel geduld het verschil kunt
maken! Zijn haar was eindelijk lang genoeg om te mogen doneren aan Stichting Haarwens.
Het resultaat; vier mooie vlechten! We zijn apetrots op Daniël.
We wensen jullie een hele fijne meivakantie!
Zonnige groet, Roswitha en Kim
Groep 5
Op dit moment sluiten we een hele drukke periode af.
We hebben weer twee ontzettend leuke geschiedenisweken gehad, waarin hard gewerkt is
aan de Middeleeuwse stad Culemborg. Velen van jullie hebben het prachtige resultaat
waaronder de maquette al op de tentoonstelling bewonderd.
Direct na de geschiedenisweken zijn wij met groep 5 nog even in dit tijdperk gebleven, want
het culturele onderwijsprogramma van Brede School Culemborg stond op het programma.
De kinderen hebben een stadswandeling gehad en hebben foto’s gemaakt van gebouwen en
pleinen in Culemborg die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Middeleeuwen. Ze
hebben een glogster, een digitale poster gemaakt en ze hebben rondom dit thema vier erg
leuke theaterlessen gevolgd. Waarbij wij de kinderen ook eens van een andere kant hebben
gezien.
Korfbal
Op woensdag 6 april vond weer het jaarlijkse schoolkorfbal toernooi plaats. Onze school
werd vertegenwoordigd door twee teams bestaande uit kinderen uit groep 5 en 6. Ze hebben
goed hun best gedaan en vooral samen heel veel plezier gehad. Een mooie 4e en 5e plaats
hebben ze bereikt! Goed gedaan jongens en meiden!
En nu staat alweer de meivakantie voor de deur! Time flies when you’re having fun!
Na de meivakantie weer hard aan het werk en ons voorbereiden op de Podiumweek, het
Distelvlinderfeest, de avondvierdaagse en daarna de laatste loodjes naar het rapport.
Groep 6
Het klinkt altijd als een cliché, maar wat vliegt de tijd. Afgelopen tijd hebben we ons heel druk
bezig gehouden met veel rekenen, taal en spelling. En voor je het weet is het alweer
meivakantie.
Music4Kids
In maart hebben de kinderen 4 weken lang een muziekinstrument leren
bespelen in het project Music4Kids. Ze konden kiezen tussen hobo, piano,

keyboard en viool. Op de laatste bijeenkomst werd een uitvoering gegeven voor de ouders,
verzorgers, opa’s/oma’s.
Het was verbazingwekkend te zien en te horen, dat de kinderen in zo’n korte tijd samen
muziek konden maken. Het was een mooi programma, waarin muziek en zang elkaar
afwisselden.
Hieronder een verslagje van Rory en Jayden over hun vioollessen:
“Wij hebben bij de vioollessen meegedaan en Tingalajo , Engeland, Katibimin en Kortjackje
. Er waren ook nog anderen instrumenten bij Piano, Hobo en Keyboard. De vijf keer hadden
wij les van een meneer die Martin heten.”
Ook Guan en Noah willen er iets over vertellen:
“Het waren 5 leuke lessen in het begin vond ik het niet zo leuk maar het werd heel gezellig
en leuk. Op het einde hadden we een leuk muzikaal feestje. We hadden de liedjes katibim,
tingalaaio, Engeland. We hadden les van Olga. Het was leuk!!!!!!!! Groetjes Noah en Guan”.
Korfbaltoernooi
Ook willen wij nog even terugkomen op het korfbaltoernooi. De sfeer
die dag was heel erg leuk. De kinderen waren enthousiast. En vooral
heel sportief! Met 2 mix teams van de groepen 5 en 6 hebben we
mooie en leuke wedstrijden gespeeld. Eén team heeft zelfs de finale
om de 3e en 4e prijs mogen spelen. Helaas zijn we dit jaar niet in de
prijzen gevallen, maar dat mocht de pret niet drukken. Jullie hebben
goed gespeeld en we hebben een gezellige middag gehad: Top,
jongens en meisjes!
Groentjes telen groenten
In dezelfde periode draaide het project Groentjes
telen groenten. De kinderen leren in dit project waar
de groenten vandaan komen en volgen een proces
van boon tot kweek. ( of is het andersom…..). Op 1
april hebben de
kinderen een
kennismakingsbezoek
gehad op
stadsboerderij
Caetshage. Hier
werden ze
geïnformeerd over hoe
het project zou lopen en hebben ze de bonen opgehaald.
Diezelfde middag hebben we deze in de klas gezaaid. En 2
weken het groeiproces gevolgd.
Op 18 april hebben we de gepote bonen terug gepoot in de
aarde. In het begin was dat even wennen, maar als gauw ging
de klas los en hadden ze allemaal “vieze “handen. Een leuke en
leerzame middag.

Esther en Theo
Groep 7
Eind groep 7
Na de meivakantie gaan wij de laatste periode in groep 7 in. Wat gaat de tijd snel.
Dit jaar hebben wij erg hard gewerkt en maken wij in plaats van de gewone Cito’s de
entreetoets. Veel kinderen vinden dit erg spannend, maar in de klas spreken wij hier
regelmatig over. De toets draagt een andere naam, de formulieren zijn anders en het zijn
veel meer taken dan we gewend zijn. Toch is deze toets in feite niet anders dan de ‘normale’
Cito toetsen. Het is een handig hulpmiddel om een voorlopig advies voor de
middelbare school samen te kunnen stellen. Ook wordt er gekeken naar het
kind zelf.

Inmiddels heeft u de informatiefolder ontvangen. De kinderen starten op maandag 9 mei met
een kennismakingsboekje. Daarin staan een aantal vragen van alle vakgebieden die aan bod
komen en wordt er geoefend met het invullen van het formulier. Op deze manier weten we
hoe het werkt en kunnen we even wennen.
Op woensdag 11 mei start de echte entreetoets en wij ronden hem af op vrijdag 20 mei.
De vreedzame school
De laatste les van blok 4 van de Vreedzame School mochten de leerlingen zelf invullen. Het
moest een les worden waar we ons allemaal fijn bij zouden voelen. ‘Wij hebben hart voor
elkaar’. Na het stemmen bleek een discofeest favoriet. De leerlingen moesten dit zelf
organiseren. De leerkracht heeft alleen toegewezen taken uitgevoerd en natuurlijk een oogje
in het zeil gehouden.
Het blijft bijzonder om te zien wat kinderen al zelf kunnen. Er is gezorgd voor verlichting, djset, boxen, eten en drinken, ballonnen, slingers, afspeellijsten etc.
Iedereen had zijn mooiste outfit aangetrokken!
Tussen de middag is een groep kinderen gebleven om alles klaar te zetten en om drie uur
leek het alsof er niets was gebeurd. Een dikke opsteker voor de organisatie groep 7!

Marjolein, Eline en Marije

Groep 8
De eind-cito…
Terwijl jullie dit stukje lezen is groep 8 volop bezig met de eind-cito. Toch wel een beetje
spannend. Maar wat doen ze het goed! In de week van 23 mei zal de uitslag binnen zijn en
krijgt u een leerlingrapport met daarop de score.
De musical
De rollen zijn verdeeld, het oefenen kan beginnen! Onder leiding van meester Jan Bert zullen
ze keihard aan het werk gaan om de musical te laten slagen! Dus kom mee, kom mee. Dan
zul je wat beleven. Kom maar mee, kom mee. De eiland doet je goed!
Afscheid juf Linda
Deze week zal niet alleen in het teken staan van de eind-cito, maar ook van mijn afscheid.
Vrijdag gaan we er samen een leuke dag van maken, en zie ik jullie hopelijk om 14.45 uur
voor een kop koffie of thee. Toch wil ik jullie ook bij deze allemaal hartelijk danken voor het
leuke, fijne schooljaar!
Linda, Esther en Jan Bert

