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Aanwezigheid Mariëlle Tolboom (directeur) 

Mariëlle is aanwezig op onderstaande dagen.  

 Dinsdag 18 april 

 Vrijdagmorgen 21 april 

Aanspreekpunt bij afwezigheid Mariëlle: 

Marten Schoenmaker (groep 4 / 5). 

 

Belangrijke data 

14 april                           Goede Vrijdag  

                                      (alle leerlingen vrij) 

16 april                           zondag 1e Paasdag 

17 april                           maandag  2e Paasdag  

                                      (alle leerlingen vrij)  

22 april t/m 30 april      Meivakantie 

1 mei                              Studiedag  

   (alle leerlingen vrij) 

5 mei                              Bevrijdingsdag  

                                       (alle leerlingen vrij)                                 

Vastenactie                                               

Vandaag zijn de vastenactiedoosjes en het gesp-

aarde geld overhandigd aan de kerk. Bedankt voor 

jullie opbrengst en inzet. De opbrengst wordt nog 

bekend gemaakt. We houden u op de hoogte. 

Politie bezoek 

Afgelopen week heeft de politie onze school be-

zocht. Mogelijk heeft u dit via uw kind vernomen.  

 

De politie heeft met Mariëlle gesproken over ne-

gatieve Instagram accounts die zijn aangemaakt 

over leerlingen van onze school. Aangezien dit bui-

ten schooltijd heeft plaatsgevonden is het aan de 

ouders om hier stappen in te ondernemen.  

 

Echter vinden wij het bieden van een veilig peda-

gogisch klimaat een voorwaarden om te komen tot 

leren. Vandaar dat wij met de politie hebben gesp-

roken over de acties die wij op schoolniveau kun-

nen ondernemen zodat onze leerlingen leren om-

gaan met veilig internet gebruik. De ouders van de 

betreffende groepen zijn hierover geïnformeerd.  

Van de ouderraad                               

Even voorstellen:                                 

Mijn naam is Irene Frans-Spaans en ik ben 28 jaar. 

Ik ben getrouwd met Bart en samen zijn wij de 

trotse ouders van Anne (groep 2) en Emma (bijna 

groep 1).   

 

Met ons eigen accountancy- en advieskantoor in 

Winschoten is het voor mij mogelijk flexibel te 

zijn en met kennis van zaken en veel plezier de rol 

van penningmeester binnen de OR te vervullen. 

 

Het geeft mij daarnaast een voldaan gevoel om een 

activiteit te organiseren waar veel kinderen ple-

zier aan beleven en ik vind het erg leuk om betrok-

ken te zijn bij de school.   

 

 

 

Nieuws uit de groepen: 
 

Groep 1-2a ( juf Susan) 

Afscheid nemen: 

 U kunt bij binnenkomst tussen 8.20uur en 8.30uur 

samen met uw kind bij de gekozen activiteit gaan 

zitten, zodra ze aan het spelen zijn kunt u af-

scheid nemen. Het gebeurt nog regelmatig dat 

ouders onderling gesprekken gaan voeren in de 

klas. Ik wil u graag verzoeken dit buiten de klas te 

doen. Voor sommige kinderen is het erg ongemak-

kelijk als er veel mensen in de klas staan, deze 

kinderen komen zo niet tot spelen. Het is van be-

lang dat alle kinderen zich veilig/op hun gemak 

voelen in de klas. 
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Speelgoeddag: 

Op donderdag 20 april is het speelgoeddag. De 

kinderen mogen speelgoed van huis meenemen. 

 

Groep 1-2b. 

Kinderboerderij 

Als het droog weer is  gaan wij woensdag naar de 

kinderboerderij. We zullen hier heen wandelen. 

We zoeken 2 ouders die mee willen lopen. We ver-

trekken om 10.30 en zullen om 12.15 zeker weer 

terug zijn op school. Als het slecht weer is zullen 

we na de meivakantie een nieuwe datum uitzoeken. 

 

Er zijn op het moment veel kinderen die geen gym-

schoenen op school hebben. Zou u hier voor willen 

zorgen? 

 

Groep 3-4 

Rapporten 
Denkt u er aan om de rapporten weer in te leve-

ren? 

 

Koningsspelen 
Volgende week vrijdag zijn de koningsspelen, hier-

door vervalt de gymles. We gaan allerlei leuke ac-

tiviteiten doen. 

 

Groep 3 

Lezen 
Deze week hebben we verkleinwoorden geleerd. 

Een groot huis en een klein huisje. Je hoort de u 

maar je schrijft de e 

Rekenen 
De week hebben we geoefend met klokkijken: hele 

uren en halve uren op de klok, kwartieren en minu-

ten. Daarnaast hebben we kennis gemaakt met de 

digitale klok: 60 minuten in een uur en de klok ver-

andert van 12:59 uur naar 13:00 uur. Heel bijzon-

der. Volgende week gaan we hiermee verder. 

 

Groep 4  

Spelling 
Deze periode hebben we geleerd van de letterdief 

(je hoort een lange klank aa, uu en oo, maar je 

schrijft de korte), woorden met de f en v en 

woorden met de cht. Hier gaan we nu flink mee 

oefenen, zodat de regels en woorden goed geleerd 

worden. 

 

Rekenen 
Deze week hebben we hard geoefend met klokkij-

ken: hele en halve uren, kwartieren en minuten 

zowel op de analoge als digitale klok. De vergelij-

king dat 13.00 uur één uur is, is nog best wel lastig. 

Volgende week gaan we hiermee verder. Daarnaast 

gaan we ook oefenen met het rekenen met tijd: als 

ik een cake in de oven maak moet hij twee uur in 

de oven, ik doe hem om 11.30 in de oven hoe laat 

moet de cake er dan weer uit? 

 

Spreekbeurten 

De planning voor de spreekbeurten is af. De kin-

deren zijn op de volgende dagen aan de beurt: 

 
Tim 18 april Deniz 19 april Yasmin 20 april 

Britt 2 mei Niels B 3 mei Lieke 4 mei 

Florian 9 mei Gerben 10 mei Berry 11 mei 

Nina 16 mei Emma 17 mei Michelle 18 mei 

Annabel 23 mei Anna 24 mei Mireille 30 mei 

Ilayda 31 mei Lola 1 juni Hermann 13 juni 

Niels M 14 juni Julia 15 juni Senna 20 juni  

 

Groep 7 

 

Toets Naut 

Donderdag 20 april hebben we de toets van Naut! 

De samenvatting is inmiddels mee naar huis gege-

ven! 

 

Huiswerk 

Een aantal leerlingen vergeten nog weleens het 

huiswerk!  

 

Groep 8 

Afwezigheid juf Tessa 

Helaas is juf Tessa nog niet beter en is ze volgen-

de week niet op school. Het gaat gelukkig wel iets 

beter met haar.  Tot de meivakantie gaat juf Na-

tascha haar dagen overnemen.                                                 

 

Spelling dictee 

De leerlingen hebben dinsdag 18 april een dictee 

van blok 7.   

 

Brandaan 

Donderdag 4 mei hebben de leerlingen een toets 

over de twee wereldoorlogen. 
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AMN toets 
De officiële eindtoets van AMN zal plaatsvinden 

op maandag 8 mei en dinsdag 9 mei. U krijgt hier-

over nog meer informatie. 

Huiswerk                                          

De leerlingen hebben huiswerk meegekregen, dit 

moeten ze donderdag weer inleveren. 

 

 

Het team wenst u een fijn weekend!  
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