Nieuwsbrief 4
mei 2014
Algemene informatie
Belangrijke data
21 mei
23 mei
26 mei
28,29 en 30 mei
4 juni
9 en 10 juni
16 t/m 19 juni
23 juni
30 juni en 1 juli
2 juli
14 juli
15 juli
16 juli
18 juli

Regenboogwappers gaan naar de Zump
Diamantflappers gaan naar de Zump
Schoolfotograaf
Hemelvaartvakantie
Hoofdluiscontrole
Pinkstervakantie
Avondvierdaagse
Rapporten mee
Rapportgesprekken groep 1-7
Nieuwsbrief 5
Schoonmaakavond in de kleutergroepen
Musical groep 8
Wisselochtend
Alle leerlingen om 12.00 uur uit, start
zomervakantie

Mededelingen
Het jubileumfeest
Nooit eerder haalden we zo‟n enorm bedrag op voor het goede doel! Het was dan ook een
fantastische feestavond. Druk en warm, maar de sfeer was gezellig, er was heel veel te doen
en je kon er lekker eten.
Er waren „slechts‟ vijf rondes te spelen in het Rad van Fortuin. De loten waren in mum van
tijd verkocht. Geen wonder, want er waren echt fantastische prijzen te winnen. De laptop
ging naar Eline uit groep 8 en de fiets naar Sjoerd uit groep 6.
Tussen de spelrondes door konden we genieten van optredens van alle leerlingen vanuit het
thema „African heartbeat‟. Wie daarna zelf zin had om te dansen of djembé te spelen kon
zich aansluiten bij de workshops. Veel kinderen gingen de deur weer uit met een mooie
vlecht, gelakte nagels, een henna tattoo of een geschminkt gezicht.
De ouders van de oudervereniging konden de broodjes en limonade niet aangesleept krijgen
en de koekjes van de Marokkaanse moeders waren veel te snel uitverkocht.
Fortu de Haas van De Spullenmakerij had gelukkig genoeg krukjes bij zich, die vonden
namelijk gretig aftrek. De Witte schuur liet zien wat zij maken met de
deelnemers.

Beide organisaties gingen naar huis met een prachtige cheque.
Op de website een sfeerimpressie van de avond onder het kopje „albums‟. Aan allen die
hebben bijgedragen om ons 10-jarig jubileum onvergetelijk te maken zeggen wij dank. Wij
kijken met trots terug op een onvergetelijk feest!

Schoolfotograaf
Maandag 26 mei zal de fotograaf op school aanwezig zijn. Dit jaar worden de foto‟s
genomen door René Mathijsen Fotografie uit Kerk-Avezaath, www.rmfoto.nl . Er zullen deze
dag twee fotografen aanwezig zijn voor de portret- en posefoto‟s, de broertjes/zusjes foto‟s
en de klassenfoto‟s.
De kinderen worden tegen een witte achtergrond gefotografeerd, zowel een gewone
portretfoto als een zelf te kiezen „pose‟-foto met eventueel eigen meegebrachte (hobby)
attributen. Kleurrijke kleding wordt daarom ook aanbevolen. Op de nooddeur hebben we een
aantal voorbeelden gehangen, zodat u alvast kunt zien wat de mogelijkheden zijn.
De kinderen krijgen een inlogkaart mee naar huis, waarmee later de foto‟s via internet
kunnen worden bekeken, besteld en betaald. Alle bestellingen worden daarna thuisgestuurd.

Extra hulp in de kleuterklassen
We hebben al een tijdje geleden gekeken naar extra hulp in de inmiddels behoorlijk
gegroeide kleutergroepen. We meenden een waardevolle hulp gevonden te hebben in Fiona
Moed, maar zij moest zich helaas al vrij snel ziek melden. We hebben dus verder gezocht en
het is gelukt!
Vanaf volgende week zijn er twee extra onderwijsassistentes actief bij de kleutergroepen.
Jolanda Bambacht zal alle ochtenden in de groep van Carola aanwezig zijn. Ze was er
vandaag al de hele ochtend om kennis te maken met de kinderen.
Ingrid van de Velde is op maandag- en dinsdagmiddag aanwezig en de hele donderdag. Zij
zal behalve Carola ook Christianne ondersteunen. En in de klas van Christianne hebben we
natuurlijk ook nog steeds onze “eigen” Karlijn!

Schoolvakanties 2014-2015
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

20-10-14 t/m 24-10-14
22-12-14 t/m 02-01-15
23-02-15 t/m 27-02-15
03-04-15 t/m 06-04-15
27-04-15 t/m 08-05-15
14-05-13 t/m 15-05-15
25-05-15 t/m 25-05-15
13-07-15 t/m 22-08-15

Met vriendelijke groet,
Marjolein en Anja

Bijlagen:
 Nieuwsbrief vanuit de MR
 Summer School

Nieuws uit de groepen
Groep 1 en 2
Struinen in de Zump
Afgelopen week zijn de kinderen van de groepen 1 en
2 naar het natuurgebied De Zump geweest , gelegen
aan de rand van de stad Culemborg. Dit kleine
natuurgebied is een interessant gebied en biedt ons
als school op een redelijke afstand een geweldige
natuurbeleving.
Vanaf de Kinderboerderij de Heuvel wandelden wij
met onze laarzen aan, schepnetten en emmers in de
hand naar dit natuurgebied .
In de vorm van diverse spelen en activiteiten werden kinderen uitgenodigd om alle zintuigen
te gebruiken en zich bewust te worden van alles wat ze er zien, horen, ruiken en voelen.
Zoals: „beestjes speuren‟, „waterbeestjes vangen‟, „boomschudden‟, „horen met een
blinddoek‟ en het maken van „Zump-parfum‟. En kinderen zouden geen kinderen zijn als er
ook niet gespeeld kon worden.
Naar groep 3.
Met de maanden juni en juli naderen we het einde van dit schooljaar 20132014. Met deze laatste weken sluiten we een schooljaar af en blikken we al
vooruit naar het nieuwe jaar 2014-2015. Na de zomervakantie start de nieuw
te vormen groep 3 met oudste kleuters van de Regenboogwappers en de
Diamantflappers. Deze kinderen willen wij als groep met elkaar kennis laten
maken. Dit vindt plaats voor de zomervakantie;
1. In week 28 krijgen zij op dinsdag en donderdag als oudste kleuters
Engels. De overige kleuters komen bijeen voor een spelmoment.
2. Op dinsdag 15 juli nemen zij als oudste kleuters deel aan een gymles
in de sporthal. Dat betekent dat zij op deze dag o.l.v. een leerkracht
naar de sporthal wandelen met de gymtas in de hand.
3. Tenslotte mogen zij op woensdag 16 juli kennis maken met de nieuwe
leerkrachten van groep 3, van 9.00 uur tot 11.30 uur.
Rapporten inleveren.
Bij de Diamantflappers en de Regenboogwappers missen er nog enkele rapporten. Levert u
die zo snel mogelijk in, zodat wij de 2e editie van het rapport kunnen toevoegen? Dit geldt
natuurlijk niet voor de kinderen die vanaf januari 2014 bij ons op school zijn gekomen.
Bezige bijen op de juffendag van groep 1 & 2.
Op woensdag 24 april waren alle juffen uit groep 1&2 jarig. Was dat nu
niet toevallig? Zowel juf Christianne, als juf Karlijn en juf Carola vierden
hun verjaardag deze keer op school.
Natuurlijk willen wij als juffen u bedanken voor het cadeau dat we
hebben gekregen. De bolderkar van de Regenboogwappers is een
groot succes en enorm in trek tijdens het buitenspelen. Het
kaartenspel met de quizvragen van de Diamantflappers levert
prachtige en soms hilarische momenten op tijdens de kring.
Daarnaast willen we de ouders die ons deze ochtend hebben
geholpen bedanken voor de inzet. Het spelcircuit verliep
geweldig en de kinderen konden op allerlei

ontwikkelingsgebieden bezig zijn met dit onderwerp. Dans en muziek met Marianne (de
moeder van Skipper) en het knutselen van een verjaardagsmuts. Deze dag hadden we
bezoek van een imker en de opa en oma van Laurens en Wicher die ons van alles leerden
over de gewoontes van bijen en hun heerlijke honing.

De grote schoonmaak
Op maandagavond 14 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.
Als u geen mogelijkheid heeft om ons ‟s avonds te komen helpen is dat
geen probleem. Op vrijdagmorgen 11 juli geven we tassen met speelgoed mee dat thuis
schoongemaakt kan worden. Dit verwachten we dan op maandagmorgen 14 juli weer
schoon en gedroogd terug.
Christianne, Karlijn en Carola.

Groep 3
Vlak voor de meivakantie hebben we genoten van het 10-jarig bestaan van onze school.
Vooraf is er gewerkt over het thema: Afrika. De kinderen namen veel spullen mee over
Afrika: knuffels, boekjes, lappen stof, maskers enz. De projecttafel lag helemaal vol.
Er zijn prachtige maskers en knuffels gemaakt. Wat was dat moeilijk, zo‟n knuffel naaien!
Dankzij het doorzettingsvermogen van de kinderen én de hulpouders is het gelukt.
We genieten nog na van het optreden in de zaal met het liedje over Jamela; het liedje
konden de kinderen goed zingen en met de lappen stof zagen ze er als echte Afrikaanse
kinderen uit.
We rekenen tot 100 en het lezen wordt ingewikkeld met moeilijke klankclusters ( ieuw, ooi,
eeuw). De juffen zijn trots op het schrijven, de kinderen kunnen dat al zo mooi.
Met Engels hebben we het over ” the family”. We gaan door met Natuniek, De blauwe
planeet en Speurtocht.
Binnenkort gaan we met heel veel kinderen uit de groep voor de eerste keer meelopen met
de avondvierdaagse, hopelijk zonder blaren. Ook staat er nog een bezoek aan de Zump
gepland (25 juni). En vergeet zeker de juffendag op woensdag 9 juli niet.
We hebben er zin in.
Joske en Rineke

Groep 4
Afgelopen periode is weer een gezellige drukke tijd geweest.
In de klas zijn we bezig geweest met de verandering van de natuur in het voorjaar. De
afgelopen periode stond er in de klas een groot aquarium met de kikkervisjes/kikkertjes.
Maandagmiddag hebben we een wandeling gemaakt en de kikkertjes vrijgelaten in de sloot.
De kinderen hebben daarbij de ontwikkeling kunnen volgen van het kikkerdril tot klein
kikkertje. Ook waren er insectenhotels en leefruimtes voor wormen en pissenbedden.

Wij hebben op 17 april natuurlijk een fantastisch Jubileumfeest gehad! En vrijdag 16 mei
heeft groep 4 een gezellige juffendag achter de rug. De juffen zijn samen met de kinderen
naar de kinderboerderij geweest. Daar hebben de kinderen fijn kunnen samenspelen en
hebben we genoten van het heerlijke weer. We zijn heel blij met het heerlijke receptenboek
dat we van de klas cadeau hebben gekregen.

De resterende periode in groep 4 zal het wat rustiger zijn.
Behalve aan de gewone leervakken zal er ook tijd besteed worden aan De Vreedzame
School, De Blauwe Planeet, Speurtocht en Natuniek.
Bij de Vreedzame School zijn we aangekomen bij het laatste blok We zijn allemaal anders.
Het doel van dit blok is: „Een open houding bij de leerlingen ten aanzien van verschillen
tussen mensen‟. We richten ons vooral op de verschillen en overeenkomsten tussen de
families van de kinderen in de groep. Door middel van een interview verzamelen de kinderen
informatie en presenteren dit later aan de groep.
De laatste 3 thema‟s van de Blauwe Planeet zijn:
-

Wil jij naast het vliegveld wonen?
Hoe ziet het land eruit zonder mensen?
Hoe groot is Nederland?

Tijdens de Natuniek lessen praten en werken we rondom het thema „Techniek helpt jou‟. Dit
thema is vooral gericht op de badkamer, alle luxe verzorgingsapparaten, het schone water
en de werking van de wc.
Bij Speurtocht gaan we het hebben over de school van vroeger. De kinderen zullen
ontdekken dat de scholen er toen heel anders uitzagen dan nu. Ook zullen ze merken dat
het leren van toen en nu een heel andere zaak is.
Kim en Roswitha

Groep 5
Juffendag
De juffendag was zeer geslaagd! Na een gezellige opening in de kring kregen wij twee
prachtige boeketten van de kinderen. De juffendag stond in het teken van koken. Er waren
maar liefst zes kookworkshops: pizzabrood, komkommergazpacho, fruitsalade, Spaanse
omelet, wentelteefjes en kwarktaart.
Samenwerken was belangrijk en dit ging erg goed. Na het bereiden hebben we heerlijk
gesmuld van al het lekkers. ‟s Middags hebben we allerlei buitenspellen gedaan. Ten slotte
kregen alle kinderen een zaadje van een bloem mee. Groeien ze al?
Rekenen
Tijdens de rekenlessen worden er veel vaardigheden aangeleerd. Soms is het lastig om
deze allemaal te onthouden en op de juiste manier toe te passen. De keersommen boven
het tiental moeten we splitsen, bij wegen en meten moeten we de begrippen hele, halve en
kwart onthouden met de juiste maat en we hebben geleerd hoe we een grafiek moeten
maken en aflezen!
Het automatiseren van de tafels blijft lastig. Wist u dat er online heel veel oefenprogramma‟s
zijn?
De Blauwe Planeet
We hebben geoefend met verschillende grondsoorten. Voornamelijk veen, zand en klei. Je
kunt niet zomaar een huis gaan bouwen. Daarvoor is een heimachine nodig om palen in de
grond te slaan. Op deze palen wordt een huis gebouwd, anders zakt het huis langzaam te
grond in.
Met behulp van de windroos kunnen wij nu een plattegrond lezen en zien in welke richting
we moeten lopen. Het schaalstokje gebruiken we om de afstand te meten. Knap hoor!
Speurtocht
We zijn gestart met de tijd van steden en staten. We leren over de middeleeuwse steden met
hun stadsmuren en stadspoorten. Gelukkig hebben wij die in Culemborg zelf ook, dus het is
wel heel herkenbaar! Er staat nu geen echte poortwachter meer bij de poort, maar we
begrijpen wel waarom het restaurant naast de stadspoort zo heet.
De middeleeuwse bewoners waren niet zulke schone mensen. De dieren liepen over de
markt en de pispot werd geleegd vanuit het raam. Je moest goed uitkijken waar je liep.
Er waren toen al markten waar veel goederen werden verhandeld. Fruit, groente, vis, vlees,
stoffen en brood. Het is heftig om te horen dat je toentertijd al snel de doodstraf kreeg als je
bijvoorbeeld je mening gaf. Gelukkig is dit nu niet meer zo. Aansluitend bij dit hoofdstuk
hebben we zelf een middeleeuwse stadwandeling gelopen en kennis gemaakt met Dirk. Een
jongen uit het middeleeuwse Culemborg.
Het korfbaltoernooi
Dit jaar is het korfbalteam van groep 5 kampioen geworden! De deelnemende leerlingen
mochten de klassen rond met een felicitatiekaart en natuurlijk de beker. De beker staat in de
klas, zodat we er elke dag even trots naar kunnen kijken!
Marije en Loes

Groep 6
Voor u ligt de nieuwsbrief van groep 6. Daar hebben wij als juffen natuurlijk best veel over te
vertellen. Echter deze keer hebben we de bevindingen van 4 leerlingen
gevraagd.

Zij vertellen hun ervaringen over de afgelopen periode.

10-jarig jubileum
Het 10 jarig jubileum ging dit jaar over Afrika.
Hier in groep 6 hebben we dierenprinten gemaakt.
Het zag er leuk uit bij het feest hebben we geloot met het rad van fortuin.
Er zijn veel prijzen uit gedeeld.
Zo is een laptop is naar Eline uit groep acht gegaan en de fiets naar
Sjoerd uit onze klas.
De workshops
We hebben 3 workshops gedaan. De keuze was
1. Pannenlappen batikken
2. Knikkerbaan maken met spijkers
3. Schaaltje van rolletjes van papier
Ik heb batikken gedaan er is een knikkerbaan over gebleven die is van Ymre uit groep 6.
Door verslaggever Lisan Slijboom uit groep 6
Juf Esther
Juf Esther had last van haar schildklier
Daardoor was ze heel moe
En kon ze geen les geven
De invaller was juf Marina
Die kenden we gelukkig al
Bij het 10 jaar jubileum was ze er ook al.
Op dit moment is Esther al op school maar geeft geen les
Ze doet kleine werkjes
Ze gaat binnenkort een paar lessen geven
Door verslaggever Stijn Ansems uit groep 6
Het korfbaltoernooi
Eerst was er een oefenwedstrijd de eindstand daarvan was 7-3 voor de
distelvlinder. Thomas had er 5 gescoord.
En Sjoerd 2 op 9 april 2014 nam het korfbaltoernooi plaats
Er waren 7 wedstrijden in totaal en een poel
Wij waren 4ste geworden maar we zijn wel in de halve finale gekomen.
Groep 5 deed het wel goed, die waren 1ste geworden van hun poel.
Het was 1-0 geworden Noafal de had goal gemaakt
Door verslaggever Sjoerd Bos groep 6

Bijna Vakantie !!!!!!!!!!!!!!
Wij zijn in de klas bezig met de laatste blokken. Dat betekent dat het
niet meer zo lang duurt voordat het vakantie is. Ook hebben we een
Moederdagcadeautje gemaakt. Het was een dromenvanger. We zijn
nu ook voor Vaderdag bezig, maar wat we maken is nog
geheim……….
We zijn ook naar de laatste groepjes veranderd. Ook hebben we iets
nieuws. Een smileyblad. Daarop ga je op het eind van de dag

invullen. Een lachende voor als het goed ging en een sippe voor als het niet goed ging. Dan
gaat de juf op het einde van de dag invullen hoe zij het vond gaan. Heb je er 10 ? mag je een
beloning uitkiezen.
Door verslaggever Rosa v/d Heide uit groep 6
Tot slot wensen wij River en haar sportieve familieleden goede
fietsbenen toe.
Zij gaan meedoen aan Alpe D‟Huzes!
Esther, Wilma en Marina

Groep 7
Entree toets
Groep zeven is druk aan het werk met de entree toets.
We maken in twee weken 16 taken.
De taken worden nagekeken door een machine dus je moet heel net werken anders kan de
machine het fout rekenen.
Er zijn zes verschillende soorten taken rekenen, schijven, studievaardigheden, begrijpend
lezen, woordenschat en spelling.
Iedereen is benieuwd naar de scoren.
De scoren zijn geen punten maar niveaus voor de middelbare school.
Het gaat goed met de entree
Door Pieter Scheurer

Groep 7 maakt een tijdschrift
Wij hebben twee tijdschriften gemaakt.
De jongens één en de meisjes één.
Die van de meiden heet Klets klas .
Die van de jongens heet 7‟ De Klas.
We zijn hier drie dagen mee bezig
geweest.
Maar dat was eigenlijk een taal les .
Maar toch wel de leukste .
Iedereen heeft ze gekregen er staan
veel verschillende dingen in
Zoals moppen ,interview met de
leraren , puzzels ,verhalen en nog
veel meer .
Iedereen vond het super leuk om te
doen .
Door Kristy Mikkers
Jolien en Kim

Groep 8
Daar ben ik weer
Na de meivakantie ben ik weer begonnen in groep 8. En dat is een hele verandering! Niet
alleen voor mij persoonlijk, omdat het mama zijn een heel andere vaardigheid is dan het juf
zijn, maar ook omdat de groep achters veranderd zijn. Ze zijn niet alleen groter geworden in
hun doen, maar ook in hun zijn! En wat is heerlijk om dat te zien.
Gelukkig blijft Wilma iedere vrijdag lesgeven aan groep 8 en hoeven we van haar nog geen
afscheid te nemen 
Het is nog niet afgelopen….
Ook al hebben ze er niet altijd evenveel zin in, we moeten toch nog even hard werken om
alle boeken uit te krijgen voordat we ze gaan uitvegen aan het eind van het schooljaar. Van
de week met behulp van Wizwijs besproken hoe de omtrek en de oppervlakte berekend
worden van een cirkel, met NatuNiek gekeken naar gips en fracturen, met aardrijkskunde
gesproken over waarom mensen weggaan uit hun vertrouwde omgeving, met spelling
Franse leenwoorden geleerd en ga zo maar door…
Musical
Groep 8 is history! Nou ja, bijna dan! Maar zo gaat de musical heten. De rollen zijn verdeeld,
het script is helemaal doorgenomen, de liedjes worden uit volle borst meegezongen en de
eerste echte repetitie heeft ook al plaats gevonden. Een heleboel ouders hebben zich
opgegeven om te helpen, waarvoor onze grote dank… maar er zijn nog enkele plekken vrij
op de lijst… dus als jullie nog zin hebben, zijn jullie van harte welkom!

Linda en Wilma

