Maandinfo locatie Middelburg
april 2015
Belangrijke data:
1:
2 t/m 6:
16:

Paaslunch op school.
Vrij i.v.m. Goede vrijdag en Pasen.
Theorie verkeersexamen (sommige bovenbouwers)
en bezoek ‘het Bolwerk’ klassen juf Sabine/meester Michel.
7 t/m 21: Kinderkunstweek.
24:
Koningsspelen op school.
27 t/m 8-5: Meivakantie.

Info algemeen
Pasen
Wij vieren Pasen op woensdag 1 april. Alle leerlingen zullen gaan lunchen met hun meester of juf. Voor de eerste
pauze vragen we u gewoon een pauze hapje en drankje mee te geven. Graag voor deze datum ook een plastic bord,
bestek, beker en eierdop meegeven het liefst voorzien van naam in een plastic tas. We kijken uit naar een gezellig
samenzijn!

Kunstweek
Van 7 t/m 21 april hebben we op school ‘kinderkunstweek’. Elke klas zal in deze weken gaan werken over een
kunstenaar of kunststroming naar keuze. De kunstwerken zullen in en rond de klassen tentoongesteld worden, u
ontvangt nog een uitnodiging voor een afsluitende kijkmiddag voor ouder(s)/verzorger(s), opa’s, oma’s en iedereen
die verder belangstelling heeft om te komen kijken!

Koningsspelen
Op vrijdag 24 april doet onze school mee aan de Koningsspelen. We starten met een Koningsontbijt, gevolgd door
allerlei sportactiviteiten. Informatie volgt nog middels een brief.

Op de website van onze school kunt u de info digitaal terug vinden. Kijk daarvoor op www.hetspringtij.nl.

Info uit de groepen
Groep juf Kathinka/juf Corine/juf Eline










Op woensdag 1 april is het paaslunch op school, en dus ook in onze klas! Als het goed is, komt uw kind dus met
een gevulde buik thuis. Het zal ook vast heel gezellig zijn in onze klas!
Vrijdag 2 april is het Goede Vrijdag, en dan is iedereen vrij, en ook natuurlijk op Tweede Paasdag, 6 april, zijn we
vrij. We hebben een lang weekend, en pas op dinsdag 7 april komen we allemaal weer op school. Dan start ook
het thema “Kunst” op de hele school.
Op 16 april is Gabri jarig, hij wordt dan 8 jaar.
Vrijdag 17 april heeft juf Kathinka een vrije dag, en komt juf Miriam weer invallen. Juf Corine zal er dan wel
gewoon zijn.
Op 21 april eindigt het thema “Kunst” en zal er van 14.00 uur tot 14.30 uur een kunsttentoonstelling zijn voor de
leerlingen, dan kijken we in elkaars klassen, en daarna (van 14.30 tot 15.00 uur) kijkmiddag voor ouders.
Hierover krijgt u nog meer informatie.
Op 24 april is het Koningsdag, en dat starten we met een ontbijt! Op deze dag hoeft uw kind dus niet thuis te
ontbijten, want dat doen we in de klas. Daarna volgen de Koningsspelen, met veel bewegen en sport. Als we dan
naar huis gaan, is de meivakantie begonnen.
In de meivakantie, op 29 april, is Joël jarig. Hij wordt dan 7 jaar.
De meivakantie is van 27 april tot en met 8 mei, en op 11 mei komen we weer op school.
We maken in de klas ook een cadeautje voor Moederdag (10 mei), en dat geven we voor de meivakantie mee
naar school. Als het goed is, heeft uw kind dit dan ergens thuis verstopt. Vraagt u op deze dag maar waar het
cadeautje is verstopt!

Groep juf Elsemarike/juf Miriam








Geen jarigen in april.
Juf Elsemarike is erg trots op wat de kinderen in haar zwangerschapsverlof geleerd hebben bij rekenen, lezen en
spelling. Goed gedaan allemaal!
In de kinderkunstweek (8 t/m 19 april) werken wij in de klas over Vincent van Gogh!
De kinderen mogen één keer in de week iets meenemen van thuis om te laten zien in de klas als ze dat willen.
We spelen op school niet met meegebrachte spullen.
We leggen de nadruk op dit moment op gezellig spelen en problemen goed oplossen (praten of naar juf).
Wanneer dit goed gaat, verdient de klas een beloning voor de hele groep. Zo gingen we al koekjes en cakejes
bakken met elkaar!
Een aantal kinderen hebben nieuwe gymschoenen nodig! Gymmen op blote voeten is niet wenselijk vanwege de
kans op voetwratten.
Wie heeft er nog lege plastic tassen voor ons?

Groep juf Dschigme/juf Deborah





In de groep zijn we begonnen met een reis in de tijd, en we zijn helemaal teruggegaan naar de ijstijd, de jagers
en verzamelaars en de eerste boeren.De kinderen smullen van dit onderwerp, het is leuk te zien hoe gretig ze
willen weten. We hebben in de klas een bot van een echte mammoet!
Voor ons kunstproject gaan wij de komende tijd werken en leren over één van de grootste en belangrijkste
kunstmeesters die ons land heeft gekend: Rembrandt van Rijn. Wij willen alles over hem weten! U zult de
kinderen hier vast over horen thuis.
Met spelling werken de kinderen in nieuwe niveaugroepen en zijn al weer hard aan de slag geweest. De
einddictees zijn over het algemeen goed gemaakt.
Nu het toch echt lente is, volgen wij tussen het werken door de vogels bij:www.beleefdelente.nl. Dit keer nog
mooiere beelden. In de klas leven wij met de natuur mee!

Groep juf Anja/juf Nanda






Jarigen: Carel wordt op 20 april 10 jaar. Gefeliciteerd Carel.
Maandagen en dinsdagen:
Dinsdag 7 april: juf Anja
Maandag 13 en dinsdag 14 april: juf Anja
Maandag 20 en dinsdag 21 april: juf Nanda
We zijn deze weken volop aan het werk over Pasen en over de lente. We hebben het onderwerp “Zeeland”
afgesloten. Er hangt in de groep een heel mooi werkstuk van het strand met strandhuisjes.
Het volgende thema waar we over gaan werken heet: “Graven”. We leren over bolletjes en knolletjes. Hoe
groeien die? We zaaien zaadjes van bonen en tomaten en kijken hoe die groeien. We leren over de dieren die in
de grond wonen en waarom die zo nuttig zijn voor ons.

Groep juf Marijke/juf Nicole








13 april is Romano jarig, 20 april Jamal, alvast gefeliciteerd!
We zijn met de klas naar de voorstelling ‘ik lees een tafel’, van theatergroep Koeterwaals geweest in het
spiegeltheater. Meer info hierover op www.koeterwaals.nl. De kinderen hebben ervan genoten.
We kijken uit naar een gezellige Paaslunch op woensdag 1 april.
Inmiddels hebben we een aantal ‘moestuintjes’ geplant en komen er al een paar uit. Als ze groot genoeg zijn,
gaan we ze eerst verpotten en daarna in de schooltuin planten.
Vanaf half april gaan we ook mee doen aan het ‘Floralia-project’, elk kind krijgt een geranium om over te leren
en voor te zorgen. Als de planten groot genoeg zijn, gaan ze mee naar huis.
Wilt u oude kranten en plastic tassen sparen en meegeven aan uw leerling/pupil, voor gebruik in de klas?
Tijdens de kunstweken gaan we werken en leren over Pop art!

Groep juf Sabine






In de maand April hebben wij twee keer feest: Omar en Robbin, alvast gefeliciteerd!
24 maart hebben wij Finn mogen verwelkomen in onze klas. Wij hopen dat hij het erg naar zijn zin gaat hebben.
Ik wil via deze weg ook de ouder(s)/verzorger(s) bedanken voor al het moois/leuks en lekkers dat ik heb
gekregen voor mijn verjaardag. Het feest was erg gezellig!
Binnenkort start het project schooltuin bij ons in de klas. Naast ons klaslokaal is een stukje grond vrijgemaakt
waar wij onze groentes kunnen gaan planten.
In de klas zijn we druk bezig met het oefenen van het verkeersexamen. Denken jullie eraan om thuis ook te
oefenen?

Groep meester Michel (juf Jeannette)









Alle formulieren voor de aanmeldingen voor het V.O. zijn ingeleverd. Wij gaan dus aan de slag om uw kind op de
school van uw keuze te plaatsen. U hoort t.z.t. van ons of van de betreffende middelbare school of uw kind
daadwerkelijk geplaatst kan worden.
Huiswerk: steeds meer kinderen pakken het huiswerk van nieuwsbegrip goed op. Nog een paar en dan doet de
hele klas dit goed. Logt u eens samen met uw kind in?!
Op woensdag 1 april hebben we op school een paaslunch. Deze wordt door school verzorgd, maar we moeten
wel zelf servies en bestek meenemen. Denk hieraan!
Van 7 t/m 21 april hebben we schoolbreed een kunstproject. Willen jullie hiervoor vanaf nu oude
magazines/tijdschriften, die niet meer gebruikt worden, mee naar school nemen?! Bij voorbaat dank!
Voor de kinderen die dit vorig jaat nog niet hebben gedaan, is er op 16 april theorie verkeersexamen. De
voorbereidingen en het examen zelf vinden op school plaats. Het examen zal beginnen rond 11.00 .
Op 16 april gaan we ook met de hele klas op bezoek bij ‘het Bolwerk’. We worden daar om 13.00 verwacht en
het programma duurt tot 14.30, dan gaan we terug naar school. Als er leerlingen zijn die meteen naar huis
mogen vanaf ‘het Bolwerk’ , dan hoor ik het graag! Het is dus zeer wenselijk dat iedereen deze dag de
beschikking over een fiets heeft.
Binnenkort ook meer informatie over het schoolkamp. Tipje van de sluier: we slapen dit jaar niet op school.
Wanneer u nu al weet dat uw kind niet mee kan/mag op schoolkamp, (of misschien alleen niet mag/kan blijven
slapen) dan zou het fijn zijn wanneer u contact met mij opneemt dan komen we er vast wel uit.

Groep juf Ineke






Jarigen in de maand april:
Volkan wordt op 13 april, 12 jaar.
Noel wordt op 22 april, 12 jaar.
Beiden alvast gefeliciteerd!
Laatste nieuws uit de groep:
Mathias uit de groep van juf Sabine is een tijdje bij ons in de klas op bezoek. Dit zal in ieder geval tot aan de
meivakantie duren.
De kinderen krijgen binnenkort de opdracht mee naar huis om thuis een werkstuk te maken. Dit is voor de
schoolverlaters verplicht en voor de anderen is het een keuze. Wanneer het niet lukt om dit thuis te maken
(computer kapot of eventuele andere redenen) dan heb ik met de kinderen afgesproken dat zij dit dan zelf tegen
mij komen zeggen en dat we dan samen wel tot een oplossing komen.
Binnenkort ook meer informatie over het schoolkamp. Tipje van de sluier: we slapen dit jaar niet op school.
Wanneer u nu al weet dat uw kind niet mee kan/mag op schoolkamp, (of misschien alleen niet mag/kan blijven
slapen) dan zou het fijn zijn wanneer u contact met mij opneemt dan komen we er vast wel uit.

