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Belangrijke datums:
23 april: koningsspelen
27 april: vrij i.v.m. Koningsdag
3-14 mei: meivakantie
17 mei: Themaweek Kunst met een K
Schoolplein
In de voorjaarsvakantie is gestart met de
herinrichting van het grote plein waar groep 3
t/m 8 speelt. In de meivakantie zal dit nog
worden aangevuld met belijning voor
(bal)spellen. Dit initiatie nemen we samen met
de BSO van KMN Kind en Co.
We hopen zo weer een nieuwe impuls aan het
spelen te kunnen geven. En aan een stuk
uitstraling van het schoolplein natuurlijk.
Schoolvakanties 2021-2022
In overleg met het team en de
medezeggenschapsraad zijn de
schoolvakanties voor volgend schooljaar
vastgesteld:
Herfstvakantie 18-22 oktober
Kerstvakantie 27 december-7 januari
Voorjaarsvakantie 28 februari-4 maart
Paasweekeinde 15-18 april
Meivakantie 25 april-6 mei
Hemelvaart 26-27 mei
Pinksteren 6 juni
Zomervakantie 11 juli-19 augustus
De studiedagen zijn nog niet allemaal
vastgesteld. Dat zal voor de zomervakantie
nog wel gebeuren. Vooralsnog hebben we
afgesproken dat vrijdag 24 december een vrije
dag zal zijn en dat woensdag 16 maart een
vrije dag is i.v.m. een personeelsdag van
Vechtstreek en Venen.
Wijkpark Maarssenbroek
De Vrienden van het Wijkpark Maarssenbroek
vragen aandacht voor het superspeelspoor. dit
is al jaren niet meer in gebruik omwille van de
slechte en onveilige staat. Te gevaarlijk om
kinderen gebruik van te laten maken. En dat is
heel erg zonde want we weten van kinderen,
ouders, grootouders dat ze het anders willen.
De vrienden van het Wijkpark Maarssenbroek
willen graag iedereen de kans geven om mee

te denken over de toekomst van het
Superspeelspoor. In het bijzonder worden
kinderen daartoe uitgenodigd. Op de laatste
pagina’s van deze nieuwsbrief treft u de
informatie hierover aan. Graag nodig ik u uit
hieraan bij te dragen.
Vanuit de groepen
Groep 3
In groep 3 werken we heel hard. De kinderen
vertellen er over:
We leren heel veel letters lezen, zoemend
lezen van moeilijke woorden en snellezen met
het digibord.
We werken met een planblad .We mogen niet
roepen door de klas en netjes zijn voor onze
spullen in onze la.
Rekenen is heel makkelijk. Je kan iets leren
van de juf. In het nieuwe schriftje leren we
sommen schrijven.
Op het bord staat wat je moet doen. We lezen
in boekjes, en we werken op de laptop met
zoem, en rekenen.
Met hoekenwerk gaan we allerlei dingen doen;
zoemspelletjes, schrijven, rekenen en lezen,
Engels en Faqta.
Engels mogen we op het digibord doen:
luisteren naar het verhaal, memorie en zingen,
en samen praten over de kleuren. Met Faqta
doen we de les samen op het digibord en
werken we op een werkblad. Deze week
werken we over vlaggen, en mensen in
andere landen Wat ze eten, en welke kleding.
We leren betalen in de winkel in de rekenhoek.
Je pakt een briefje en leest hoeveel eitjes je
koopt. en dat schrijf je op in het boekje.
Met gym gaan we op het schoolplein, rennen,
superbal, en tikkertje met de bal en
knakworst-tikkertje. of met de tennisraket de
bal door het net .
Met levelwerk doen we moeilijke dingen. bv
hoe groot is je duim. Het is heel lastig te
begrijpen. We moeten dat helemaal zelf doen
maar je mag aan de juf vragen als je iets niet
weet. we gebruiken een woorden boek.
We kijken zelf na in het antwoordenboek na
als we klaar zijn.
Wij hebben een superleuke klas!
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Groep 4-5
Groep 4/5 vindt het heel erg leuk om creatief te
zijn. Even geen rekensommen of luchtwoorden
schrijven, maar bezig zijn met je handen, met
kleuren, met plakken en verven. De creatieve
opdracht is daarnaast ook een sociale
activiteit. De leerlingen mogen zelf bepalen
waar ze zitten en met wie ze samen werken.
We hebben weer mooie dingen gemaakt. Zo
hebben de leerlingen een naammonster
gemaakt. De leerlingen hebben hun naam op
een blad geschreven en in spiegelbeeld nog
een keer hun naam geschreven. Daarna
hebben ze hun naam veranderd in een
monster. De monsters hebben zelfbedachte
speciale krachten. Kunt u de namen
herkennen?

Vandaag zijn wij bezig geweest met de
lentebloesem. De lente is voor mij de mooiste
periode van het jaar. Het wordt lichter, alles
begint weer te leven, de bomen en planten
gaan bloeien en het betere weer komt eraan.
Wij hebben eerst gekeken naar een paar echte
lentebloesems. Wat zijn het? Hoe ziet het
eruit? Heb je zelf weleens een lentebloesem
gezien? Daarna hebben we het werk van
Vincent van Gogh bekeken. Hij had in 1890 de
bekende Amandelbloesem gemaakt. Hierna
zijn de leerlingen zelf aan de slag gegaan. Een
boom knippen en plakken en daarna met
luciferhoutjes de bloesem gemaakt. Hieronder
‘work in progress’ van 2 leerlingen.

Groep 6-7
In week 13 heeft groep 7 het verkeersexamen
theorie gedaan. Dat werd digitaal afgenomen.
Iedereen is geslaagd, dat is een mooie
uitkomst.
Het examen
werd en wordt
georganiseerd
door Veilig
Verkeer
Nederland. We
doen mee met
het examen, omdat we natuurlijk willen dat elk
kind zich veilig kan voortbewegen in het
verkeer.
We willen voor het eind van het schooljaar ook
het verkeersexamen praktijk afnemen. Het is
afwachten of dat dat doorgaat. Maar de
voorbereiding gaat wel door. U kunt met uw
kind van te voren het examen voorbereiden via
de app examenapp.vvn.nl. Zo kan uw kind met
meer zelfvertrouwen aan het praktijkexamen
verschijnen. In de klas oefenen we ook volop
met examenboekjes en digitaal via de app
JuniorEinstein verkeer.
Groep 8
Aan het einde van de dag is groep 8 vaak te
vinden in de gymzaal. De leerlingen zijn
namelijk begonnen met het oefenen van de
musical! Met (meestal) veel enthousiasme
worden de choreografieën en de scènes
ingestudeerd. Het kan best spannend zijn om
heel overdreven te acteren of een stukje solo
te zingen. Toch gaat dat hartstikke goed en
blijkt dat de leerlingen van groep 8 veel
verborgen talenten hebben...
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