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Agenda 
● 30 en 31 mei vrij ivm hemelvaart. 
● 7 juni, studiedag onderbouw  

groepen 1 en 2 vrij 
● 10 juni vrij ivm pinksteren 
● 25 juni, studiedag alle kinderen vrij 

 
● 1-2-3 juli kamp groep 8 
● 16 juli afscheid groep 8 
● 18 juli zomerfeest 
● 19 juli laatste schooldag 

 
  
Na een heerlijke vakantie zijn we weer fris gestart 
aan de laatste schoolperiode.  
Er staan weer een hoop leuke dingen op de 
planning!  
Schoolreis, kamp, eindfeest, thema WO2 en zo 
maar door. We hebben er zin in! 
 
Groep 8 heeft afgelopen week de cito eindtoets 
gemaakt, alle resultaten zijn binnen. We zijn trots 
op wat de kinderen hebben bereikt! De gemiddelde 
score van de school is 197,9. Dat is boven het 
landelijke normgemiddelde van 196,7. 
 
Jammer genoeg zijn er ook in deze laatste periode 
wat verschuivingen van leerkrachten geweest. 
Juf Karin heeft een nieuwe baan. Zij gaat dichter bij 
huis werken in Leerdam. We gaan haar enorm 
missen. Zij wordt tijdelijk vervangen door juf Tine, 
een bekende invaller bij ons op school.  
Juf Noortje is nog steeds ziek. Groep 4 wordt op de 
dinsdag en woensdag tijdelijk aangevuld door juf 
Jessica. 
Helaas zijn ook meester Nick en juf Roanne 
langdurig ziek. We zijn op zoek naar een 
vervangend gymleerkracht. Op de vrijdagen staat 
invaller Sunita voor groep 6. Voor groep 8 hebben 
we het intern kunnen oplossen. Meester Jort is een 
dag extra gaan werken en  juf Mandy staat op de 
woensdagen voor de klas.  
Zo vinden we steeds weer een oplossing, waar we 
heel blij mee zijn. Zeker gezien het landelijke 
lerarentekort!  
 

Nieuwbouw 
 
De nieuwbouw krijgt gestaag vorm. Er wordt een 
school neergezet voor 9 groepen op 2 verdiepingen. 
Het schoolplein wordt een stuk groter dan het nu is!  
7 juni organiseren we een informatieochtend, waar we 
de voorlopige plannen laten zien en waar u uw input 
kan leveren voor het nieuwe schoolgebouw.  
Wees van harte welkom!  
 
Rond de kerstvakantie zullen we hoogstwaarschijnlijk 
verhuizen naar de noodlocatie op de Opzomerstraat. 
Vermoedelijk blijven we daar 1,5 jaar zitten, terwijl het 
nieuwe schoolgebouw wordt neergezet.  
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Groep 2 Zwemles 
Hoeraaa!! Na de meivakantie hebben we er zes 
leuke meiden uit groep 1 bij gekregen in de klas. 
We zijn tot het eind van het schooljaar met 27 
kinderen. Het is meteen al erg gezellig in de klas 
en we hebben het met elkaar gehad over 
overeenkomsten en verschillen tijdens de 
Vreedzame School les.En dat je jezelf kan en mag 
zijn. De kinderen hebben zich meteen aangepast 
aan de nieuwe situatie. Erg leuk om te zien! 
 
Ook zijn we gestart met een nieuw thema: familie. 
De kinderen kunnen al veel vertellen over hun 
families en over hun gezin en in de huishoek 
kunnen verschillende rollen gespeeld worden. Ook 
zingen we veel liedjes waar familieleden in 
voorkomen en maken we er werkjes over.  
 

Afgelopen periode heeft u een enquête ontvangen 
mbt de zwemles. Hartelijk dank voor het invullen! De 
resultaten hebben geen doorslag kunnen geven in 
ons besluit over het wel of niet voortzetten van de 
zwemles. Daarom is er voor volgend schooljaar 
besloten de zwemles voor groep 4 door te zetten.  
In dat schooljaar zal de oudergeleding van de MR 
zich verder beraden over de toekomst van de 
zwemlessen bij ons op school. 

Groep 1 Groep 5 
We werken en spelen over het thema familie. We 
maken ons gezin en praten over onze familieleden. 
 

 

In groep 5 zijn we na de meivakantie gestart met een 
project over het heelal. Vragen waar we ons mee 
bezighouden zijn: Hoe groot is het heelal? Is er wifi in 
de ruimte? Hoe werken satellieten? En is Pluto een 
planeet? Alle kinderen zijn middels de stappen van 
onderzoekend leren bezig met het voorbereiden van 
een (poster)presentatie over een planeet. Daarnaast 
geven de leerkrachten Frida en Corinne een aantal 
lessen over het heelal als 
voorbereiding op de toets.  
 
Op de foto: ons 
schaalmodel van het heelal 
met helemaal achteraan 
Neptunus en helemaal 
vooraan Mercurius.  
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Groep 3  

In groep 3 rekenen we ook buiten. Op het plein 
hangen posters met daarop 1-10, 11-20, 21-30, 
31-40 en 41-50. Juf Karin laat een getal (tussen de 
1-50) zien en horen aan de kinderen. De kinderen 
rennen naar de poster waar het getal bij past. De 
kinderen oefenen zo het plaatsen en ordenen van 
getallen tot en met 50. 

 
Groep 6  

Zomerschool 

 
 
Deze week hebben we in groep 6 een les toneel 
gevolgd. De kinderen vonden het zo leuk dat we 
hebben besloten dit voortaan elke 
donderdagmiddag te doen. 
We hebben er heel veel zin in! 
 

 
Zin in de zomer? Wij ook. Niet alleen om vrij te zijn 
maar ook om ergens naar toe te gaan. 
Boek een reisje Zomerschool! De Zomerschool 
Utrecht is net als voorgaande jaren een 
prachtige bestemming om een week lang in taal te 
duiken. Kom samen met andere kinderen 
(en ouders) rondneuzen in taal, tekst en toffe thema’s 
om nog beter te worden in taal en dus 
met nog meer plezier te leren. 
Beter worden in taal 
Ben je nieuwsgierig wat de Zomerschool voor je kan 
betekenen? Doe met ons mee en je zal 
zien dat een taalduik je mooie schatten op kan 
leveren. Door in de vakantie bezig te zijn met 
taal blijven je taalvaardigheden op peil en maak je 
een goede start in het nieuwe schooljaar. 
De Zomerschool Utrecht helpt leerlingen van groep 1 
t/m 8 beter worden in taal. 
 
Meer weten en aanmelden kan via: 
www.zomerschoolutrecht.nl 
Contact opnemen met de Zomerschool kan via 
info@zomerschoolutrecht.nl 

3 



 

 

NIEUWSBRIEF 
 

vrijdag 19 april 2019 
 

 

 
 

 
 

  
  

 
  

 
 

 

4 


