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Nieuwe leerling:
Vanaf begin juni zal Bas van der Burg bij ons in de groep starten. Als het goed is woont Bas dan
namelijk in Meppel! Bas komt uit Kampen en hun nieuwe huis is dan hopelijk klaar! Op woensdag 18 mei
hopen we alvast kennis te maken met Bas, hij komt dan namelijk een dagje meedraaien.
MI thema: Tweede Wereldoorlog:
Inmiddels hebben we ook al bijna weer ons thema van M.I afgerond! Er zaten weer veel leerzame
activiteiten in het thema, een aantal activiteiten springer er dan uit: de startspreker, het naspelen van
de slag om Arnhem en D-Day, ook hebben we mogen luisteren naar prachtig uitgewerkte verhalen en
presentaties. We vinden deze manier van werken erg leuk, sommigen vinden het nog erg lastig om steeds
een goede opdracht te kiezen. Gelukkig leren we dat steeds een beetje beter! Door de nieuwe manier
van werken hebben we de afgelopen tijd minder topografie gedaan dit pakken we na de meivakantie
weer stevig op…zie planning.
Koningsspelen:
A.s. vrijdag is het weer het moment voor de koningsspelen. De kinderen kunnen daarom ontbijten op
school, een echt koningsontbijt! Maar natuurlijk niet voordat we gedanst hebben op het koningslied,
Hupsakee van Kinderen voor Kinderen. De kinderen kunnen in sportkleren op school komen. Ze
krijgen van ons vrijdag na het ontbijt de ‘Calvijn’ shirts. Zorg u voor goede schoenen en warme kleding,
gezien de weersverwachting?! De meesters begeleiden de groepen deze dag. Dat betekent dat we
vanuit school vertrekken rond een uurtje of 9.30, de verwachte eindtijd zal rond 14.50 zijn! Daarna is
het einde schooltijden en mogen de kinderen zelf of met u, naar huis gaan! Kinderen die dan nog met
ons mee naar school willen fietsen moeten dat van tevoren laten weten! Per mail mag natuurlijk ook…..
We nodigen u allen uit om ook te komen kijken! Misschien zijn de hier onderstaande tijden dan wel fijn
om te weten.
De estafettes worden op de volgende tijdstippen gehouden:
12.10 Groep 6
12.20 Groep 7
14.35 Groep 8
De estafettes vinden plaats op veld 6, de rest van de dag zitten we op veld 10!
Mocht u nog willen helpen om de Koningsspelen dag klaar te zetten? Meldt u zich dan a.s.
donderdagavond om 19:30!
Pinksterviering:
Woensdagochtend 11 mei houden wij een pinksterviering in de kerk. Er is crèche voor de allerjongsten,
dus geen reden om thuis te blijven ;) De viering begint om 11.oou en er zullen bijdrage zijn vanuit de
groepen. We zullen er met de groep op de fiets heen gaan, na de viering is het einde schooltijd en
mogen de kinderen zelf naar huis. Eventueel kunnen de kinderen ook weer mee naar school fietsen dan
graag even in overleg. De leerlingen zitten als groep bij elkaar. We vinden het wel prettig om hier wat
ouders tussen te hebben zitten! Wie kan en wil dit doen?
Groep 6 zal tijdens de viering een prachtige dans laten zien die ze met meester Leo zullen instuderen!
Hiervoor dienen de kinderen van groep 6 ook op dinsdag 10 mei op de fiets te komen. Het instuderen
vind dan namelijk plaats in de kerk.
Verkeersexamen groep 7:
Voor het theoretisch verkeersexamen is ieder geslaagd, dit wist u vast al… Heel goed gedaan hoor
jongens en meiden! De uitslag van het praktisch examen laat nog op zich wachten, zodra we meer
weten hoort u het!
Spreekbeurt en werkstuk:
De kinderen van heel groep 7 hebben een huiswerkopdracht mee
voor beroepen oriëntatie. In de week voorafgaand aan 30 mei zullen
we aandacht geven aan de diverse beroepen die de kinderen kunnen
gaan doen. Groep 6 krijgt morgen een blad mee waarin hun opdracht
staat beschreven. Wees hier dus alert op en zet het vast even in de
agenda!

Begrijpend lezen:
In de periode tussen kerst en nu hebben we meer tijd gestoken in begrijpend lezen voor groep 6. Na de
meivakantie zullen we gaan toetsen of dit ook resultaat heeft gehad.
De planning:
Donderdag 12/5: Levend water hoofdstuk 28. (sommigen ook 27!!!)
Dinsdag 17/5: overhoring nieuwe topografie groep 6 en 7.
Donderdag 19/5: Levend water hoofdstuk 29.
Dinsdag 24/5: overhoring nieuwe topografie groep 6 en 7.
Groep 7: werkstuk klaar voor 10 juni!
Groep 6: werkstuk/ spreekbeurt klaar voor 17 juni!
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