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Beste kinderen, ouders en verzorgers, 

De laatste échte nieuwsbrief van dit schooljaar! Een half jaar 

dat voor mij voorbij is gevlogen. Er is op school keihard 

gewerkt en er is veel gebeurd. 

Een tastbaar resultaat van dat harde werken, is de eindtoets 

die groep 8 heeft gemaakt. De meeste kinderen in de groep 

hebben een mooie groei laten zien en een aantal 

schooladviezen is zelfs naar bóven bijgesteld! 

Juf Grace en juf Sandra hebben daarin samen met de 

kinderen en juf Jeannet, de intern begeleider, veel energie 

gestopt. Tijd om uit te puffen is er niet want er wordt inmiddels 

behoorlijk geheimzinnig gedaan over de eindmusical… 

Ook de andere groepen zijn zeer actief bezig geweest. Van 

ons eigen democratieproject tot heerlijk Ravottuh in de 

natuurspeeltuin tegenover de school. En vergeet de prijzen 

niet die onze school heeft veroverd tijdens de mini-finals!  

Meer over al deze activiteiten in deze nieuwsbrief. Veel 

leesplezier! 

Rob van den Berg 

directeur 

 

 

 

 

Belangrijke data 

13-6-2018 

Schoolreis 

14-6-2018 

Studiedag (vrij) 

5-7-2018 

3e rapport en 10-

minutengesprek 

11-7-2018 

Afscheid groep 8 

 

 

Op dinsdag 4 september is 

er een informatieve ouder-

avond.  

Tijdens deze avond zal het 

team u uitleggen hoe het 

schooljaar eruit gaat zien. 

De ouderraad zal u laten 

zien waaraan uw 

ouderbijdrage wordt 

besteed en de 

medezeggenschapsraad 

(MR) zal uitleggen wat haar 

taak is. 

 

 



   

  Pagina 2 van 9 

   
 

Belangrijk nieuws 

4 mei herdenking in Hoogvliet 

 

Diana, Nelly en Jay uit groep 8 hebben tijdens de jaarlijkse 

dodenherdenking op 4 mei namens alle scholen voor open-

baar onderwijs in Hoogvliet een krans gelegd. 

Dat deden zij bij het monument ter nagedachtenis aan oor-

logsslachtoffers naast het Hoogvlietse stadspark. Het was een 

plechtige bijeenkomst.  

Voordat onze leerlingen de krans legden, droegen Diana en 

Jay een gedicht voor dat door heel groep 8 is geschreven.  Kern 

van hun boodschap: ‘Even twee minuten stil… En daarna weer 

doen wat je wil.’ Een prachtig brug tussen de herdenking van 4 

mei en de viering van 5 mei: bevrijdingsdag. 

Tientallen mensen hadden de moeite genomen om de 

herdenking bij te wonen. Volgend jaar neemt een andere 

openbare school uit Hoogvliet het stokje van ons over. 

Trots is de school op Diana, Nelly en Jay voor de waardige wijze 

waarop zij de school vertegenwoordigden. De hele klas maakt 

op ons een grote indruk met het gedicht dat zij samen schreven.  

      

 

 

 

Citaat uit herdenkings- 

gedicht groep 8 
 

 

 

Oorlog doet mensen pijn. 

Alle mensen zijn gelijk. 

Het is niet te geloven, 

Hoeveel mensen er zijn 

omgekomen. 

 

Wat heb je eraan als je 

zomaar mensen doodschiet? 

Ze leven gewoon en ineens 

komt er een kogel voorbij. 

Dan weet je niet wat je moet 

doen. Het doet pijn. 

 

Er zijn veel kinderen 

omgekomen. 

Het is toch echt gebeurd. 

 

Er was ook veel onrecht in die 

tijd, 

Maar gelukkig kunnen wij op 4 

mei al ons verdriet kwijt. 

We leggen bloemen en 

kransen noem maar op… 

Even twee minuten stil… 

En daarna weer  

doen wat je wil. 

 
Uit: ‘Waarvoor, o waarvoor’ 

Groep 8 De Notenkraker 
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Prijzenregen tijdens Mini-Final 

Dinsdag 15 mei hebben de groepen vijf tot en met acht meegedaan met de Mini-Final in 

Hoogvliet. Er waren vier sporten waar de kinderen aan meededen: voetbal, handbal, floorball 

en atletiek. En niet zonder resultaat! 

 

Ze hebben heel sportief gestreden tegen teams van andere scholen. Het was een heerlijke 

zonnige dag waarbij de kinderen ook nog eens goed hebben gepresteerd! Bij groep 5 en 6 is 

het helemaal goed gegaan: zowel de jongens als de meisjes zijn bij handbal eerste geworden! 

De meisjes zijn bij voetbal derde geworden en hebben een beker voor fairplay gewonnen, de 

jongens zijn bij voetbal eerste geworden! Zowel de jongens als de meisjes zijn bij floorball tweede 

geworden! En bij atletiek zijn er individiuele prijzen gewonnen door Naomy (4x eerste!), Bader en 

Marika!  

 

   

 

 

 

 

 

 

In groep 7 en 8 zijn zowel de jongens als  de meisjes derde geworden met handbal. Ook zijn er 

individuele prijzen gewonnen bij atletiek door Jay, Angelo en Diana. 

 

 

 

Alle teams die eerste en sommige die tweede zijn geworden mogen donderdag 28 juni 

meedoen met The Final in Ahoy! Hier wordt later nog informatie over gegeven. We kunnen heel 

trots zijn op onze kinderen en hun goede prestaties! 
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122 meter prikbord voor  

  doelgericht onderwijs 

 

 

Luizen gesignaleerd! 

Regelmatig duiken ze op: kriebelende ettertjes in het haar van 

de kinderen: hoofdluizen. Het heeft niets met hygiëne te maken 

maar u kunt er wel iets aan doen! Onderstaande tips ontvingen 

wij van een moeder van één van onze leerlingen: 

 Natuurazijn,  kosten vanaf 0.55 cent.  Gebruik rustig een 

hele fles. De luizen raken daardoor verlamd en dan kun je ze 

heel makkelijk uit het haar kammen met een netenkam. Laat de 

azijn lekker lang intrekken en herhaal dit een paar keer. 

 Rozemarijn olie. De kosten zijn wat hoger maar je doet er 

een eeuwigheid mee en het is goed voor je haar. Doe een paar 

druppels in water en doe dit mengsel in een plantenspuit en 

spray het door het haar.  Je hoeft het haar niet uit te wassen, zie 

het als een leave-in conditioner. 

 Lavendel olie. Het zelfde als hierboven beschreven.  

 Haarlak. Ze kunnen zich door de lak niet vast klemmen 

aan het haar. 

Conditioner. Maak het haar vochtig,  doe er veel conditioner in en kammen maar! 

 

 

Kunst en cultuur 
Alle klassen erop uit! 

Volgend schooljaar doet onze 

school mee aan het 

Cultuurtraject Rotterdam! 

Dat betekent dat álle klassen 

twee maal tijdens het 

schooljaar naar een 

voorstelling of museum gaan. 

Of er komt een activiteit naar 

de school. 

Dit traject wordt voor een groot 

deel betaald door de 

gemeente.  

Meer informatie? Bezoek de 

website: 

www.cultuurtrajectrotterdam.nl 

 

   

Het is u vast opgevallen: in alle lokalen zijn 

tijdens de meivakantie enorme prikborden 

opgehangen. Met deze borden willen wij 

in alle lokalen op dezelfde wijze werken 

met doelen voor alle vakgebieden. Goed 

onderwijs begint met het vaststellen van 

doelen: wat willen we kinderen leren? 

Neem zélf ook eens een kijkje op de 

borden om te zien aan welke doelen uw 

kind werkt.  

http://www.cultuurtrajectrotterdam.nl/
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Democratie op De Notenkraker 

In maart hebben de kinderen van groep 7 en 8 van De 

Notenkraker én SBO Hoogvliet meegedaan met het project 

‘Verkiezingen’. In deze maand hebben de kinderen 

opdrachten en lessen gehad over de verkiezen. Ook is 

Edwin Smid op bezoek geweest. Hij gaf de groepen 7 en 8 

van beide scholen de opdracht om voor 500 euro een plan 

te bedenken om het schoolplein leuker te maken. Elke 

groep heeft zo zijn eigen plan uitgewerkt en op vrijdag 18 

mei hebben de groepen hun plannen aan elkaar 

gepresenteerd. De plannen zijn opgehangen in de hal en 

alle groepen mochten stemmen op een plan. De winnaar 

met de meeste stemmen is plan 3 geworden en hangt in de 

hal op het prikbord; iedereen zien wat het plan inhoudt. Zo 

is democratisch besloten waaraan de 500 euro wordt 

uitgegeven! 

 

   

 

Verzoek! 

Wij willen heel graag veel 

ouders en verzorgers over de 

vloer. Goed contact tussen 

school en thuis is belangrijk. 

Om overzicht te houden wie 

in de school is en waarom 

vragen wij u zich even te 

melden bij Grace in de 

bibliotheek. Wij kunnen u dan 

beter van dienst zijn. 

Dank u wel! 

 

Zoals u wellicht hebt gezien, heeft de school voor 

alle kinderen luizenzakken gekocht. De kinderen 

moeten hun jas in de zak stoppen zodat de jassen 

met daarop wellicht luizen, niet tegen elkaar aan 

hangen.  Daardoor kan worden voorkomen dat 

luizen opverlopen van de ene naar de andere jas. 
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Ravottuh in de natuurspeeltuin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 25 mei hebben de kinderen van de 

groepen 1 tot en met 3 les gekregen in 

de natuurspeeltuin tegenover de 

school. Op het lesprogramma: 

kriebelbeestjes zoeken en aardbeien-

milkshakes maken. 

Voor veel kinderen een openbaring: 

wat leven er veel verschillende diertjes 

om ons heen! Sommige waren heel 

erg mooi, andere zelfs een beetje 

griezelig. Na het vangen konden de 

kinderen de beestjes in een potje doen 

waarop een vergrootglas zit. Zo waren 

alle dieren erg goed te zien. 

 

 

 

De lessen worden verzorgd door 

Ravottuh. Ravottuh maakt op 

(tijdelijke) terreintjes in de stad met de 

buurt avontuurlijke plekken vol 

natuurlijke speelaanleidingen. Kinde-

ren bouwen aan zelfvertrouwen, 

bewegen meer, leren omgaan met 

risico’s en leren spelenderwijs over de 

natuur. Daar word je groot van en het 

is nog gezond ook. 

Op 15 juni gaan de groepen 4 tot en 

met 6 aan de slag. Op 22 juni zijn de 

groepen 7 en 8 en de LAN-groepen 

aan de beurt. Zij gaan slootdieren 

vangen en ook aardbeien-milkshakes 

maken. 
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Nieuws uit de klassen  

Onderbouw (groepen 1 en 2) 

Deze maand hebben wij in de natuurspeeltuin kennis mogen 

maken met heel veel verschillende kriebelbeestjes (zie pagina 6) 

Eén van de kriebelbeestje is de bij. Om zorg te dragen voor het 

behoud van dit diertje hebben we op verschillende plaatsen om de 

school bloemzaden gestrooid.  

Naast de kriebelbeestjes hebben wij gewerkt aan het thema ‘eten’. 

Ter afsluiting hebben wij mogen genieten van overheerlijke 

pannenkoeken! Gebakken door een aantal van onze ouders. 

Hartelijk dank hiervoor namens de kinderen en de juffen.  

In de laatste weken voor de zomervakantie werken wij aan het 

thema ‘op reis’ dat wij zullen af sluiten met waterpret!   

 

  

 

 

 

 

Verzuim 
Dat loopt de spuigaten uit! 

Dagelijks zijn er veel kinderen 

die te laat op school komen. 

Zoveel zelfs dat we daaraan 

iets gaan doen! 

Samen met SBO Hoogvliet is 

een nieuw verzuimprotocol 

gemaakt. Hierin staat wat de 

regels en consequenties zijn 

van regelmatig te laat 

komen. 

Dit protocol is inmiddels door 

het team en de MR gezien. 

Binnenkort wordt het van 

kracht. Wanneer dat precies 

is, hoort u natuurlijk nog. 

Doel van het protocol: zo 

min mogelijk onderwijstijd 

verspillen. 

Het leukste opstapje naar de basisschool... 

Dat gun je ieder kind! 

Peanuts, één van de peutergroepen van  KindeRdam is een 

heerlijke plek voor kinderen van 2 tot 4 jaar om samen met 

hun leeftijdgenootjes te spelen. Dat is goed voor hun sociale 

vaardigheden en taalontwikkeling. We doen spelenderwijs 

zelfs al iets aan beginnend rekenen. Hierdoor kunnen 

kinderen een betere start maken op de basisschool. 

U bent van harte welkom om eens een kijkje te nemen. 
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Middenbouw (groepen 3 tot en met 5) 

Dankzij meester Rob hebben alle klassen prachtige prikborden gekregen. Hierop komen de 

doelen te hangen waar de kinderen in de klas aan werken. De komende periode probeert elke 

klas hier een mooie wand van te maken! 

 

Mini-finals 

Groep 5 heeft mee gedaan aan de mini-finals. Ze deden o.a. mee aan voetbal en atletiek. 

Groep 5 is flink in de prijzen gevallen en mag door naar de finals! (zie pagina 3) 

 

Moederdag 

Voor de meivakantie zijn we druk in de weer geweest met het Moederdagcadeau, zodat alle 

moeders op Moederdag verwend konden worden met een mooie creatie van hun kind. Nu zijn 

de voorbereidingen van start gegaan voor Vaderdag. 

 

Red de bij! 

Donderdag 7 juni hebben alle groepen zakjes met bloemzaadjes gekregen om te verspreiden 

in de wijk. Dat hebben we gedaan om ervoor te zorgen dat er genoeg bijen blijven. Nu hopen 

we dat de bloemen hard gaan groeien, zodat de bijen worden gered! 

 

 

 

Bovenbouw (groepen 6 tot en met 8) 

Groep 6 heeft vorige week voor hun diploma afgezwommen. Veel kinderen hebben hun 

diploma gehaald: Heleyshaira, Brandon, Sontje, Mila, Naomy, Soraya, Nathalia, Jendaya, 

Shakira, Joshua en Shivani. Heel goed gedaan! Gefeliciteerd.  

Groep 7 is op 17 mei naar de haven geweest voor het project Taaltrip. Hierbij hebben de 

leerlingen op een leuke wijze de betekenis van moeilijke begrippen geleerd. Ook hebben zij op 

die dag badschuim gemaakt en hebben zij een usb-stick gekregen.  

 

 

 

 

 

Groep 6 en 7 hebben vorige week en deze week de cito-toetsen gemaakt. Dit was erg 

spannend, maar iedereen heeft goed zijn best gedaan.  

Groep 8 is op vrijdag 1 juni een dagje uit geweest naar het Plaswijckpark. De groep heeft deze 

dag als heel leuk ervaren. Wel was het spannend om met het openbaar vervoer naar het park 

te reizen. Onze dank gaat uit naar de ouderraad voor hun medewerking! 
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LAN-groepen 

Nog maar een paar weken hard werken en dan is het eindelijk 

zover, dan mogen wij genieten van de welverdiende vakantie. 

Want wat hebben wij ook de laatste periode weer hard 

gewerkt. Zo is een aantal kinderen begonnen met het 

“Circusproject” en hebben wij meegedaan aan de zaaidag, 

waarbij wij geleerd hebben, hoe belangrijk de bij is en wat wij 

kunnen doen om de bij te helpen.  

Wij verheugen ons nu vooral op de schoolreis. Veel kinderen 

vinden de schoolreis erg spannend en dat merken wij ook in de 

klas, soms gaat het nergens anders meer en hele routes worden 

er besproken om het park te gaan verkennen. 

Sinds kort zijn er ook weer nieuwe kinderen in de groepen. 

Welkom Ahin, Mustafa en Kawa. Hopelijk gaan jullie een leuke 

en leerzame tijd hebben bij ons in de groepen.  

Soms komen er nieuwe kinderen in de klas, maar soms moeten 

wij ook afscheid nemen van kinderen, omdat zij hebben laten 

zien dat zij klaar zijn voor de volgende stap. Wij willen de 

kinderen die ons na de zomervakantie gaan verlaten heel veel 

succes en plezier toewensen op hun nieuwe school. Jullie 

kunnen het kanjers! 

 

 

 

 

Groep 8, vaarwel… 
 

   

Tot ziens groep acht, tot ziens 

groep acht, 

de jaren op onze school zijn 

volbracht. 

De basis zit nu in je kop, 

jullie mogen hogerop 

naar MAVO, HAVO, 

VMBO, Praktijkschool, VWO, 

zet je beste beentje voor, dan 

gaat het zo! 

 

Knippen, plakken, bouwen 

heb je hier geleerd. 

Lezen, schrijven, tafels, 

dat is niet verkeerd. 

Vaarwel groep acht, vaarwel 

groep acht, 

de jaren op onze school zijn 

volbracht. 

Wij nemen afscheid met een 

lach 

en een traantje, ach dat 

mag. 

Wij wensen jullie 

tenslotte met je ouders, stuk 

voor stuk, 

’t allerbeste, dag groep acht, 

heel veel geluk! 

 

Uit: ‘Groep 8, vaarwel…’ 

J. van Oostrum 

 

 


