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AGENDA
14 april

Goede Vrijdag

16 en 17 april

Pasen

21 april

koningsspelen

24-28 april

vakantie

Nog even en dan is het alweer vakantie. Komend weekend staan we stil bij het lijden en sterven van
onze Heiland Jezus Christus. Ook mogen we zondag vieren dat Jezus leeft. Hij is opgestaan! Het blijft
altijd erg bijzonder om over deze gebeurtenissen met de kinderen te spreken, de verhalen te
vertellen er over te zingen. We waren verwonderd, soms verdrietig, soms angstig, maar boven al zijn
we dankbaar dat Jezus dit voor ons heeft gedaan.
Maandag zongen we tijdens de paasviering:
Ja ik dank U voor uw genade, o Heer
Dat U het kruis voor mij droeg.
Koningsspelen:
Vrijdag 21 april zijn de koningsspelen. Die dag beginnen we met ontbijt op school. Na het ontbijt zal
er een programma op het plein volgen. Verdere informatie zal via de algemene nieuwsbrief worden
gecommuniceerd.
De tafels:
Het leren van de tafels gaat goed. De kinderen zijn al gewend dat we iedere maandag even een korte
overhoring hebben. De overhoring bestaat uit 10 sommen uit de tafels 1-10. De kinderen krijgen de
papiertjes met de sommen ook mee naar huis, dus u kunt
volgen hoe het er voorstaat. We gaan rustig door met leren en
oefenen.
Aardrijkskunde:
Afgelopen donderdag hebben we het project van
aardrijkskunde afgerond. Groep 5 had als onderwerp
waterland en groep 6 het zonnestelsel.
Het was de eerste keer dat we op deze manier te werk zijn
gegaan. De kinderen hebben zelfstandig en op hun eigen
manier de leerstof tot zich genomen. We hebben het boek als
bron gebruikt. De meeste kinderen kozen ervoor om een
PowerPoint presentatie te maken, maar een aantal
creatievellingen hebben zich op een andere manier uitgeleefd.
Er zijn prachtige bruggen, sluizen , boten en zelf door 2
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leerlingen uit groep 6 is het zonnestelsel gemaakt. Prachtig! Vorige week hebben we alles aan
elkaar gepresenteerd. Aan het einde van het project kunnen we concluderen dat we de begrippen/
leerdoelen uit het hoofdstuk goed kennen. De kinderen hebben het zelf uitgezocht en ontdekt. Erg
effectief! Hoe het zonnestelsel er uitziet vergeten wij nu nooit meer.

Rekenen en taal:
Deze week hebben we blok 4 van het rekenboek afgerond. Komende week zullen we ook blok 4 van
taal afronden. De kinderen hebben hard gewerkt ! Het gaat erg goed!
Misschien heeft uw kind het thuis al wel genoemd. Als school zijn wij bezig met het uitzoeken van
een nieuwe taalmethode. Vorige week hebben we de methode Taal Actief uitgeprobeerd en deze
week hebben we lessen gemaakt uit de methode Staal. We hopen begin juni een keuze te maken
zodat we na de zomervakantie kunnen starten met een nieuwe
taal en spellingsmethode.
Dinsdag was het nationale buitenlesdag:
Bij de foto’s vindt u ook foto’s van de les die we buiten hebben
gehad. De kinderen kregen de opdracht om een nieuw
schoolplein te ontwerpen en te maken. Prachtige ideeën en
prachtige dingen zijn er gemaakt. Als u nieuwsgierig bent? De
resultaten liggen nog in de hal bij de computers.

I.v.m. Goede Vrijdag en de koningsspelen op de vrijdagen
hebben de kinderen geen huiswerk voor Levend water.
Met vriendelijke groeten,
Gerda en Doreen

