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maandag 16 – vrijdag 20 april

Beste ouders,
Aankomende week hebben de leerlingen van
groep 8 dinsdag en woensdag de eindtoets
van de basisschool.
Voor deze leerlingen dus best een spannende
week!
Succes, allemaal!
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Team Weemewereld

Agenda deze week:

Schoolfruit

Maandag 16 april

Volgende week is het alweer de laatste week van schoolfruit! De leerlingen
hebben allerlei soorten fruit geproefd en weten al dinsdag-woensdag-donderdag
zijn de 'gezonde' dagen. Zou jammer zijn dat we dat niet uitbreiden over het jaar.
Net als afgelopen jaar willen we u vragen of u op deze dagen de kinderen fruit
meegeeft naar school. Doet u mee om onze leerlingen gezond te houden?

Dinsdag 17 april
IEP-toets groep 8
Woensdag 18 april
IEP-toets groep 8
Donderdag 19 april
Zwemmen groep 3/4
Vrijdag 20 april
Koningsontbijt

Voor aankomende week krijgen de kinderen op:
Dinsdag: verse augurk/peer/sinaasappel
Woensdag: verse augurk/peer/sinaasappel
Donderdag: verse augurk/peer/sinaasappel
Wanneer u nu denkt dat uw kind niet genoeg heeft aan één stuk fruit of dat uw
kind het niet lust, wilt u dan zelf voor een vervangend (wat uw kind wel lust) of
extra stuk fruit zorgen? Wij stimuleren wel om een stukje fruit te proeven.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
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Koningsspelen
Op vrijdag 20 april houden wij het Koningsontbijt in alle groepen. Wilt u uw
zoon of dochter een bord, beker en bestek meegeven (in een aparte tas). Graag
voorzien van naam.

Groep 1
Thema sport
Als u het leuk vindt, kom dan deze week gerust even kijken naar de mindmap,
die aan het prikbord hangt. Dan weet u wat uw kind deze weken gaat leren.
Misschien kan uw zoon of dochter er zelf ook wel iets over vertellen of iets laten
zien aan u. Bij verschillende vakken staat iets vermeld. Bijvoorbeeld bij het vak
muziek gaan wij dansen voor de Koningsspelen en klappen wij een ritme na.
Reminder
Wilt u nog even denken aan de (oude) sportschoen? Ook in de vorige
Nieuwsbrief staat hier iets over geschreven: we gaan een sportschoen
beschilderen en verder versieren.
Buiten lesdag en thema sport
Wij hebben twee dingen gekoppeld aan elkaar: thema sport en de buitenlesdag.
De zandbak werd een verspringbak. Het leek nét “echt”: de kinderen maakten
een aanloop, de afzetbalk was aangegeven, de plek van de landing werd
gemarkeerd en later werd de zandbak aangeharkt.

Groep 2
Buitenlesdag
Afgelopen dinsdag was het buitenlesdag. Zo hebben we rekenlesjes buiten
gedaan. We hebben het gehad over de eerste, tweede …. tiende. Over de
eerste, laatste en middelste lijn. En ’s middags hebben we samen met groep 1
ver gesprongen. Hoe ver kom je, kom je de volgende keer verder... Dit hebben
we gemeten met onze voeten. En wie kon het verst springen.
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Groep 3
Afgelopen weken hebben we voor VierKeerWijzer gewerkt aan het thema
"piraten". De kinderen van groep 3 hebben de piratenboot in de groep helemaal
zelf aangekleed. Ook hebben ze woorden geschreven bij de verschillende
onderdelen. Groep 3 is erg trots op de boot en de kinderen vinden het dan ook
jammer dat de boot binnenkort van de themamuur gaat!

Eind volgende week gaan we kern 9 afsluiten van Veilig Leren Lezen. Daarna
gaan we beginnen met kern 10. Volgende week kunt u in de nieuwsbrief lezen,
waar kern 10 over zal gaan, zodat u uw zoon of dochter nog beter kunt
begeleiden in groep 3.
Dinsdag a.s. komt Agnes nog een keer in groep 3 om te werken rondom
fotografie met de kinderen.

Groep 4 en 5
Leren <-> spelen
Uw kind vertelt waarschijnlijk regelmatig, dat het vandaag een spelletje mocht
spelen en dat roept de vraag op:
Waarom spelen op school?
Kinderen spelen om plezier te maken. Daardoor ontwikkelen zij zich. Zo
ontwikkelen zij bijvoorbeeld motoriek, creativiteit, fantasie, denkvermogen, het
samenleven met anderen en omgaan met frustraties. Maar ze leren ook de eigen
persoon ontdekken met vaardigheden en interesses. Elk kind ontwikkelt zich
verschillend. Spel is de meest natuurlijke vorm van leren. Het daagt de kinderen
uit om te doen en over een grens te gaan.
Spelend leren is zowel mogelijk in groepjes van 2 á 4 leerlingen als ook als grote
groep. De afwisseling in leervormen en, als mogelijk, in combinatie met
beweging zorgt ervoor dat we tegemoet komen aan verschillende leerstijlen en
de hersenen op verschillende manieren geactiveerd worden.
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Groep 6 en 7
Aflopen week hebben we mogen genieten van het mooie weer. Nu stond er ook
nog een nationale buitenlesdag gepland. Zo hebben de leerlingen de omtrek,
oppervlakte en inhoud van verschillende objecten/velden uitgerekend. Daarnaast
hebben ze zinnen opgezocht, die verspreid op het schoolplein te vinden waren.
Ook hebben we een spelling-estafette gedaan. De kinderen waren erg
gemotiveerd!
Een aantal leerlingen van groep 6 en7 hebben mee gedaan aan het
schoolvoetbaltoernooi, zie kopje groep 8.
Maandag a.s. krijgen we weer een fotografie-les aangeboden. De kinderen die
een mobiel, ipad of camera hebben, mogen deze mee naar school nemen. Zij
zullen hiermee foto’s maken voor een opdracht. Let wel, het gebruik en
meenemen is op eigen risico.

Groep 8
Wat hebben we een actieve week achter de rug! Dinsdag hebben we de hele
ochtend buiten les gehad. Voor de pauze hebben de kinderen zinnen op het plein
gezocht, die ontleed moesten worden op woordsoort. Bij rekenen hebben de
kinderen de omtrek van schooltoestellentegels, de oppervlakte van veldjes en de
inhoud van containers e.d. berekend. Na de pauze werd er via een estafettespel
geoefend met allerlei categorieën van spelling. We troffen het maar met het
weer.
Op maandag t/m woensdag heeft bijna de hele groep meegedaan aan het
schoolvoetbaltoernooi. De sfeer was opperbest, er werd sportief gespeeld en
één van damesteams heeft zelfs de derde plaats weten te bemachtigen!
Gefeliciteerd, dames!
Wel kreeg ik van veel kinderen te horen dat ze last hadden van spierpijn, maar
dat is geen wonder als je het intensieve speelschema bekeek. De inzet van
iedereen was super. Zeker ook van de beide coaches Hans en Ruud. Bedankt,
allemaal.
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