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Beste kinderen, ouders en verzorgers, 

De tweede nieuwsbrief van dit jaar. En hij staat bol van 

activiteiten die in de school plaatsvonden de afgelopen 

weken. Kinderen in hun pyjama, kunstwerken van de 

jongsten en de vader-kindavond; op onze school gebeurt 

van alles! 

Hoogtepunt van de afgelopen periode was voor mij de 

vader-kindavond. Leerlingen konden met hun 

vader/opa/oom/buurman spelletjes doen, sporten en pizza 

bakken. Ik heb nog nooit zo veel mensen bij elkaar gezien die 

allemaal dezelfde lach op het gezicht hadden. Het was een 

groot succes. Vaders vroegen ons zelfs om dit vaker te 

organiseren! 

De leerlingen van groep 8 hebben de eindtoets achter de 

rug. Altijd een spannend moment. De uitslag wordt eind mei 

verwacht. Ik geloof erin dat onze kinderen het goed hebben 

gedaan, ze hebben de afgelopen maanden onder leiding 

van juf Grace en juf Sandra immers keihard gewerkt. 

De meivakantie staat voor de deur. Twee weken kunnen de 

kinderen bijtanken zodat ze weer energie op doen om er ook 

in de laatste maanden van het schooljaar nog even tegen 

aan te gaan. 

Geniet ervan! We zien iedereen graag weer op 14 mei. 

Rob van den Berg 

directeur 

 

 

 

Belangrijke data 

27-4-2018 

Meivakantie 

21-5-2018 

Tweede pinksterdag (vrij) 

22-5-2018 

Studiedag (vrij) 

 

 

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. 

Kortom: een gezamenlijke 

start van het nieuwe 

schooljaar! 
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Nog meer belangrijk nieuws 

Eindtoets is geweest! 

 

‘Eigenlijk had ik de IEP-toets moeilijker verwacht’ Diana 

‘Taal en spelling vond ik ook lekker makkelijk gaan’ Shermailies 

‘Niet zo moeilijk maar tóch spannend’ Ashitosh 

‘Er zat een gemene vraag tussen: 21 graden - -2’ Norhaan 

   ‘Je moest veel lezen bij begrijpend lezen’ Nelly 

   ‘Ik had er thuis al zin in. Ik was blij en vrolijk’ Ziyad 

   ‘Ik ben blij dat het voorbij is’ Ayoub 

 ‘Ik heb er niet veel over te zeggen, het was leuk… NEXT!’ Alex 

 

Onze school heeft gekozen voor de IEP-toets. IEP staat voor ICE 

Eindevaluatie Primair onderwijs. Meer informatie over deze toets 

vindt u op: www.toets.nl Half mei worden de uitslagen verwacht. 

 

 

 

Namens de OR…  

Het is al wel even geleden 

dat alle kinderen gezelllig in 

pyjama of onesie aange-

schoven zijn voor een lekker 

paasontbijt. De paashaas 

heeft in iedere klas een 

lekkere traktatie gebracht 

en met de groepen 1 tm 3 

hebben we een leuk educa-

tief spel gedaan in de 

natuurspeeltuin met eieren 

zoeken.  

 

Uiteraard hebben we een 

hele leuke dag gehad met 

de Koningspelen. De 

kinderen hebben genoten 

van een gezond ontbijt en 

omdat het zo warm was, 

heeft de OR iedereen 

verrast met een verkoelend 

waterijsje.  

 

Alvast een oproep: zijn er 

enthousiaste, creatieve 

vaders/moeders die zich het 

komende schooljaar willen 

inzetten binnen de OR en 

dus inzetbaar zijn bij de 

diverse activiteiten? Meld u! 

 

 

Op 17 en 18 april maakten de 

kinderen van groep 8 de 

eindtoets. Er werd hard gewerkt. 

Hieronder enkele reacties van de 

kinderen op de toets. 

 

http://www.toets.nl/
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Koningspelen groot succes 

 

Op 20 april vonden de Koningspelen plaats. Na een gratis ontbijt dat werd aangeboden door 

Jumbo Supermarkten konden de kinderen aan de slag met vele activiteiten die zowel binnen 

als buiten waren georganiseerd. Het weer was fantastisch en ook nu stonden er weer vele ouders 

klaar om te helpen. Veel dank daarvoor! Ook dank aan de gymmeesters Erwin en Kevin voor 

het organiseren en in goede banen leiden van deze dag. 

Kunstige kleuters 

De kinderen uit de groepen 1, 1-2 en 2 hebben zich helemaal kunnen uitleven. Ze hebben 

gewerkt met het thema kunst en het resultaat daarvan was te zien tijdens een expositie in het 

crealokaal. Het was druk met vaders en moeders en opa’s en oma’s die de kunstwerken 

kwamen bewonderen. 

 

 

 

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! 
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Schoolfruit 

 

Helaas is zit het er voor dit schooljaar weer op. Maar dat 

betekent niet dat kinderen dan ook moeten stoppen met het 

eten van fruit! Geef ze vooral fruit mee als pauzehap. 

Dank aan de ouders die wekelijks al het fruit schoonmaakten 

en verdeelden onder de kinderen. Zonder deze hulp zou dit 

initiatief niet mogelijk zijn binnen onze school. 

 

Vader-kindavond druk bezocht 

 

Vader- kind activiteiten worden op vele scholen in Rotterdam georganiseerd in de maanden 

april tot en met juni. Dit om meer aandacht te geven en te vragen voor het belang van de 

vaderrol en het contact met hun kinderen. 

Khadija Jaihi, onze medewerker ouderbetrokkenheid, organiseerde 10 april deze avond op onze 

school.  

Kinderen zien elk jaar weer uit naar deze avond met hun vader op school. Op de avond zelf 

kwamen de kinderen trots naar binnen met hun vader maar ook de oom, opa of broer was 

natuurlijk welkom want die kunnen immers ook een vaderfiguur zijn voor de kinderen.  

Kinderen en vaders bakten pizza's en ze sportten met elkaar. Iedereen was erg enthousiast en 

het zag er allemaal gezellig uit! 

Het doel is bereikt: trotse kinderen en vaders en die samen één team vormden. Deze mooie 

herinnering staat voor iedereen vast. In het geheugen én op de foto! 

Dank aan Khadija voor het organiseren. Het was top! 

 

 

Ravottuh 
Banjeren tussen beestjes! 

In de maanden mei en juni 

gaan alle klassen heerlijk 

ravottuh: erop uit, handen in 

de grond en ontdekken! 

Aan de overkant van de 

school ligt de natuurspeel-

tuin. Een prachtig stukje 

Oudeland waar veel te 

beleven valt. En dat is 

precies waar de mensen van 

Ravottuh voor gaan zorgen. 

De kinderen gaan kriebel-

beestjes zoeken, slootdiertjes 

vangen of aardbeien 

milkshakes maken. 

Leren doe je soms nu 

eenmaal beter buíten het 

klaslokaal! 

   

 

Onze school krijgt vele 

weken per jaar, drie 

dagen per week, gratis 

fruit voor de kinderen.  
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Nieuws uit de klassen  

Onderbouw (groepen 1 en 2) 

Na het paasontbijten en het speuren naar eieren zijn we in de 

onderbouw gestart met thema ‘op de boerderij’. Tijdens dit 

thema zijn wij met de peuterspeelgroep én onze drie 

kleutergroepen naar de kinderboerderij geweest. Naar 

aanleiding van dit bezoek hebben we leuke werkjes gemaakt. Er 

zijn koeien getekend, varkens geverfd, haantjes gemaakt met 

onze handen en kuikentjes en schaapjes geknutseld. De klassen 

waren omgebouwd tot stallen en de themawoorden hingen 

overal in de klas. De kinderen hebben zich in de dieren 

verplaatst. 

De vader-kind avond was een groot succes en heel erg gezellig! 

Op vrijdag 20 april waren er de koningspelen. De opening vond 

plaats en wij dansten de ‘fitlala’. Binnen stonden er allerlei leuke 

spelactiviteiten voor ons klaar met hulp van de kinderen uit 

groep 7 en 8 hebben wij een leuke dag gehad.  

Na de meivakantie starten we met het thema eet smakelijk”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 moet nog door 

het team en door de MR 

worden gezien. Daarna 

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) 

Inmiddels zijn we aangekomen bij de laatste maanden 

van het schooljaar. De groepen zijn zich al aan het 

voorbereiden op de Cito-toetsen die na de vakantie 

afgenomen worden. De kinderen krijgen 

oefenmateriaal mee naar huis voor in de vakantie. Zo 

weten jullie als ouders waar de kinderen aan werken.  

 

Op internet is ook veel materiaal te vinden om online 

mee te oefenen voor de Cito.  En op de mobiele 

telefoon is er ook veel te vinden. Er zijn apps te 

downloaden zoals ‘rekenspelletjes’ en ‘lees snel drie minuten toets’ in de playstore. Naast het 

oefenen is lekker vakantie vieren natuurlijk ook heel belangrijk!  

 

Nog een laatste woord van de leerkrachten: 

 

Groep 3: Wij zijn hard bezig om ieder zijn doel te laten behalen door hard te oefenen. We zijn nu 

druk bezig met de stappen van begrijpend lezen.  

Groep 4: De tafels zijn voor deze periode erg belangrijk. Ook in groep 5 heb je de tafels weer 

hard nodig! 

Groep 5: Deze groep is heel hard bezig met delen en vermenigvuldigen met splitsen. Verder met 

het ombouwen van vermenigvuldigingen en aftrekken met aanvullen.  

 

Bovenbouw (groepen 6 tot en met 8) 

In maart hebben de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 een gastles gehad over geld. Hierin 

leerden zij hoe je met geld kunt omgaan, hoe een bankrekening en een pinpas werkt.  

Groep 8 is hard bezig geweest met het oefenen voor de Iep Eindtoets. Deze hebben zij vorige 

week gemaakt en dit was natuurlijk hartstikke spannend. 

Ook dit jaar hebben de groepen mee gedaan met de Koningspelen, waarbij groep 7 en 8 

hebben geholpen bij de groepen 1 t/m 4. In de middag hadden de groepen 6, 7 en 8 zelf de 

Koningspelen. Ondanks de warmte was het erg leuk! 

Op 13 mei is het weer moederdag. De kinderen hebben in het geheim al een cadeau 

gemaakt… 
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LAN-groepen 

In de LAN-groepen is de laatste tijd weer hard gewerkt om goed 

Nederlands te leren spreken. 

Ook is er voor de kinderen het een en ander veranderd. Er is een 

nieuwe juf gekomen in de C groep: juf Deborah en doordat er 

veel nieuwe leerlingen voor de LAN-groepen bij zijn gekomen, 

zijn de groepen opnieuw ingedeeld.  

De A-groep is onveranderd gebleven maar in de B-groep zitten 

nu de jongste leerlingen bij juf Hanny en Nannie en in de C-

groep van juf Deborah zitten de oudste leerlingen. 

Het was even wennen maar we hebben het weer heel gezellig 

met elkaar. 

Op vrijdag 20 april hebben we als school meegedaan aan de 

koningspelen. We hadden prachtig weer en het was een leuke 

dag. 

 

Lan-C: 

 

April stond in het teken van veel veranderingen. Een nieuw 

klaslokaal en een nieuwe juf. Aan de ene kant heel 

spannend maar aan de andere kant ook heel leuk. Naast 

een nieuwe juf, zijn er ook 2 nieuwe kinderen bij ons in de 

klas gekomen. Welkom Habtom en Safia, ik hoop dat jullie 

snel je plekje in de klas vinden.  

Na veel toetsen te hebben gemaakt, weten wij allemaal 

wat ons te doen staat de komende tijd. Zo willen wij 

allemaal over 4 weken een avi niveau hoger halen en 

beheersen wij eind mei de tafels 1 t/m 5 en 10. Natuurlijk 

willen wij nog veel meer bereiken over 4 weken en dat 

kunnen de kinderen u heel goed vertellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakantie betekent… 
…even anders dan anders 

   

…En heel hard stampen in 

een plas 

 

en dan m'n tong uitsteken 

en morsen op m'n nieuwe 

jas 

 

en ik wil overmorgen pas 

weer met twee woorden 

spreken! 

 

En ik wil alles wat niet mag, 

de hele dag, de hele dag! 

 

Uit: 'Ik ben lekker stout' 

Annie M.G. Schmidt 
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Mogen wij aan u voorstellen! 

Deborah Blok, leerkracht LAN-C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fijne meivakantie! 

 

Waarschijnlijk heeft u mij al zien rondlopen en 

heel veel ouders heb ik al gesproken, maar 

voor wie mij nog niet gezien of gesproken 

heeft, ik ben Deborah Blok en per 3 april 

jongstleden ben ik het team van de 

Notenkraker komen versterken.  

Ik mag de kinderen in de LAN-C groep les 

gaan geven. Hiervoor ben ik juf geweest op 

verschillende basisscholen en een middelbare 

school in Rotterdam en heb ik bijna alle 

leeftijden in de klas gehad.  

Net als op de andere scholen, hoop ik op een 

leuke en leerzame tijd met het team en de 

ouders, maar bovenal met de kinderen.   

 

 


