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Belangrijke data 

 

Deze week Schoonmaakactie groep 6 

3 juni Leerlingenraad 

6 juni Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij 

8 juni Straatspeeldag 13.00-15.00 uur 

13 juni Start inschrijving rapportgesprekken 

17 juni Studiemiddag, alle leerlingen vrij 

20 juni Studiedag, alle leerlingen vrij 

 

 

 

    

Nieuws van de school 
 

 

Schoolregel van de week  

Deze week staat regel 3 nog centraal: ‘ik heb een respectvolle 

houding’.. Regel 2: ‘ik ben op tijd in de les, binnen is beginnen’ 

helpen we de kinderen onthouden. 

Doorgaans is het niet zo moeilijk voor kinderen om een respectvolle houding te hebben. 

Dat wordt lastiger naarmate ze boos zijn. Ook dán kun je leren dat je op een rustige toon 

met elkaar kunt praten. Daar gaat dan soms wel even een afkoelperiode aan vooraf. 

Belangrijk voor kinderen om te weten dat ze die kans ook krijgen op school. 

 

Start cito toetsen 

Vanaf deze week worden de eindejaartoetsen weer afgenomen bij de kinderen. We zijn 

benieuwd naar de vorderingen, want er is niet zoveel geks gebeurd in de afgelopen 

maanden. Dat is echter geen garantie voor torenhoge verbeteringen weten we inmiddels. 

Toch hebben we goede hoop op een verdere verbetering.  

 

Schoolproject 

De school swingt aan alle kanten. Diverse workshops zijn al  

geweest en er volgen er nog een aantal in de komende weken.  

8 Juni sluiten we het geheel af met de feestelijke straatspeeldag. 

   

Leerlingenraad  

De leerlingen van de leerlingenraad zijn op dit moment aan het oefenen voor een 

schooldebat. Aan de hand van stellingen moeten zij een onderwerp verdedigen of juist 

aanvallen. Zij leren er veel van, en het is de bedoeling dat zij dit een keer laten zien aan 

de andere kinderen. Wie weet wordt het wel een schoolitem.  

 

Vriendelijke groeten, 

Marc Vrakking. 

http://www.meesterwerk.asg.nl/


NIEUWS VAN DE OPVANG 

 

 

Van de Peuterspeelzaal 

 

 

Thema ‘De wereld rond muziek’ 

Is volop in gang, de peuters zijn (betekenisvol) betrokken, de klompen en paraplus zijn 

zeer in trek. Het liedje “Onder moeders paraplu” wordt al goed meegezongen. De 

activiteit, het ‘puzzelen’ van een paraplu viel ook in de smaak, helemaal met je eigen 

foto onder de paraplu geplakt en ja, dan wordt je niet nat van de regen die (boven) op 

de paraplu valt  

Alle paraplus zijn te bewonderen op de muur van de speelzaal. 

Natuurlijk hebben we ook muziek gemaakt, met de harmonica (accordeon) de trommel 

en zelfs op een klomp! Alles heeft zijn eigen geluid en leerden we al om ‘ritmisch’ te 

luisteren… 

Inmiddels heeft u via Konnect kunnen lezen dat we deze week het liedje 

” In Holland staat een huis” gaan leren. Wij houden wij het bij het eerste couplet, bij dit 

liedje zijn er vervolg coupletten…wellicht kunt u deze met uw peuter thuis beluisteren op 

YouTube. 

De schilder- en plakactiviteit ‘het huis’ hangt binnenkort natuurlijk ook aan de muur. 

Wij zeggen in ieder geval weer…veel plezier! 

Nog steeds geldt…bespeelt u, of iemand in uw omgeving een muziekinstrument? Dan 

zouden wij het fantastisch vinden om u, of een ander, uit te nodigen om het aan de 

peuters te laten horen en zien! 

Bezoek dieren Patio 

Is even kijken hoe het met de kippen, konijnen en de cavia’s gaat, da’s altijd leuk ener 

valt veel te ontdekken. Natuurlijk doen we een beetje zachtjes anders schrikken de 

dieren, wat eten ze toch allemaal en welk geluid zullen ze maken. Kippen leggen eieren 

en een koe geeft melk…althans de koe in de patio niet ontdekte Elisa  

Onze neus ruikt iets euh… Ronnie vindt dat maar niks en Adam ontdekt dat het vies aan 

je handen wordt van het hekje waar de kippen en ook de vogels op hebben gepoept! 

Maar ach, we hebben genoten van elkaar… tot de volgende keer 

maar weer. 

 

 

 



Interview met Dex 

Dex is al bijna 4 jaar en heeft het naar zijn zin op de speelzaal en speelt met veel 

fantasie en is lief voor iedereen! Als hij straks naar de basisschool gaat zal zijn zusje Liv 

na de zomervakantie zijn plekje innemen en dat vindt hij heel leuk voor haar… “dan kan 

ze ook spelen op school” zegt ie vol trots! 

In de huishoek staat Dex voor de spiegel en voelt aan zijn tanden…” mijn tand is los” 

verteld hij en juf Coby moet kijken en voelen. Mmm, we kijken en voelen maar zit ie echt 

los? Later verteld mama dat dit niet zo is maar zijn fantasie er hier even op los 

laat…wellicht het ergens opgevangen heeft  

Ook hij heeft plezier aan het liedje van ‘Onder moeders paraplu’ zingt het vrolijk mee én 

wil verkleed als Janneke naar buiten “de regen doet van tik,tak,tik en de klompen doen 

van klik,klak,klik” zingt hij.  

“De harmonica moet je goed vasthouden, kijk zó!” en dan spelen en zingen maar  

    

 

Natuurlijk wensen wij Dex 

alvast net zo veel plezier op 

de basisschool toe als dat hij 

op de peuterspeelzaal heeft 

gehad! 

 

 

Peuter/kleuter uitwisseling 

Zoals u weet hebben wij ieder dinsdag peuter/kleuter uitwisseling, iedere week gaan er 2 

peuters naar de kleuterklas en komen er 2 kleuters naar de peuterspeelzaal.  

Op deze manier maken we kennis met elkaar en kunnen we zien hoe onze thema’s in 

elkaar overlopen en we van elkaar kunnen leren. Afgelopen week hadden onze peuters 

een verrassend uitwisselingsmomentje bij de kleuters. Zij boften met een heuse 

‘Steelpan’ workshop! Deze muziek is 

afkomstig uit het land Trinidad, het land 

wat door de kleuters uitgekozen is voor 

het Brede school Thema.  

Aan Ronnie en Adam kun je zien dat ze 

genoten hebben  


