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Datum

Wie

Wat

4-7 juni

Grp 3 t/m 8

Avondvierdaagse

8 juni

Allen

Studiedag

12 juni

Groep 3/4

Drama Idea

14 juni

Allen

Suikerfeest

19 juni

Grp 5/6

Concert in Cabrio

20-22
juni
21 juni

Groep 7/8

Kamp

Grp 1 t/m 6

Schoolreis

25-26
juni
26 juni

Grp 1 t/m 7
Allen

10-minutengesprek
Rapport
Doorschuifmiddag

27 juni

Allen

Sportdag

29 juni

Allen

Kanjerfeest van 16.00 –
17.00 uur

Kanjer van de maand: Alaa uit groep 3/4
Alaa is de kanjer van de maand juni. De kinderen van
groep 3/4 vinden dat zij dit echt verdiend heeft.
- Ze lost ruzies op een kanjermanier op.
-

Ze is een topper.

-

Ze is actief en sportief.

-

Ze vertrouwt iedereen.

-

Ze is behulpzaam.

-

Ze is zorgzaam.

-

Ze is lief voor andere kinderen.

-

Ze ziet er mooi uit.

-

Ze is heel erg lief.

-

Ze is superaardig.

-

Ze speelt heel leuk buiten.

-

Ze helpt altijd andere kinderen.

-

Ze werkt altijd goed.

-

Ze luistert heel goed naar de juf.

-

Ze kan goed opruimen.

Top uitslag Centrale Eindcito 2018
Wij feliciteren al onze groep 8 leerlingen met het
fantastische resultaat dat zij behaald hebben op de
Centrale Eindcito. Onze schoolscore is 542! Het
landelijk gemiddelde is dit jaar gesteld op 534,9. Onze
groep 8 zit daar 7,1 punten boven. Wij zijn super trots
op onze Kanjers!

Uitnodiging Kanjerfeest
Op vrijdagmiddag 29 juni is er een Kanjerfeest voor
alle kinderen en hun ouders/verzorgers en opa’s en
oma’s van 16:00 uur tot 17:00 uur. Ook nieuwe
ouders/verzorgers waarvan het kind bij ons op de
inschrijflijst staat zijn van harte welkom! Die dag gaan
onze leerlingen een optreden voorbereiden en om 16:30
uur wordt die aan alle aanwezigen getoond. Het is fijn
als jullie erbij kunnen zijn, dus zet het vast in je
agenda.
Van de oudervereniging
Het einde van het schooljaar begint weer in zicht te
komen. Met het lekkere weer van de afgelopen tijd zou

je haast denken dat het al zomervakantie is… Gelukkig
voor de kinderen zijn er nog wat activiteiten in het
verschiet voordat ze zes weken van hun rust kunnen
genieten. We hebben de avond4daagse, het
schoolreisje en de sportdag nog te gaan.
De activiteiten van de afgelopen periode waren het
paasontbijt en de Koningsspelen. Beide zijn goed
verlopen. Het was heerlijk weer tijdens de
Koningsspelen en de kinderen hebben zich weer stevig
ingespannen bij het uitvoeren van de spelletjes.
De OV komt dit schooljaar nog één keer bij elkaar.
Deze vergadering staat gepland op dinsdag 3 juli om
20:00u in de teamkamer. We zullen dan de activiteiten
van het afgelopen schooljaar evalueren. Alle ouders zijn
van harte welkom om de vergadering bij te wonen.
Lezen in beeld
Bij de leerlingen van groep 5 tot en met 8 is de
leesmonitor afgenomen. Een vragenlijst om o.a. hun
leesmotivatie te meten. Hieronder lees je de conclusie
die uit dit onderzoek gekomen is.
- De meeste jongens vinden het best wel leuk om een
boek te lezen. Sommige meisjes vinden het vervelend
om een boek te lezen, maar de meerderheid van de
meisjes vindt het erg leuk.
- In groep 5 zitten 4 leerlingen die lezen in de klas niet
zo leuk of vervelend vinden, de rest vindt het wel leuk.
In groep 6 vindt iedereen het wel leuk of erg leuk.
- In groep 7 vinden 3 leerlingen het niet zo leuk, de
rest vindt het wel leuk. In groep 8 vinden 2 leerlingen
het niet zo leuk, de rest vindt het wel leuk.
- In groep 5/6 vinden de leerlingen het leuk als de
juf/meester iets over boeken vertelt, in groep 7/8
wordt dit door de jongens iets minder leuk gevonden
(de meisjes vinden het wel leuk).
-Thuis wordt er vrijwel niet meer voorgelezen in de
bovenbouw.
-In groep 5 en 8 zijn grappige boeken het populairst, in
groep 6 griezelboeken en in groep 7 boeken over sport.
Sprookjes zijn in groep 5/6 ook populair en verhalen
over vroeger worden ook leuk gevonden in groep 5 en 8.
Er zijn veel diverse leesinteresses.
-Er wordt graag gelezen in stripboeken en leesboeken.
Prentenboeken en gedichtenbundels zijn in groep 5/6
ook populair, in groep 7/8 niet. Tijdschriften en
informatieve boeken zijn in groep 5 populair. De
informatieve boeken vindt groep 7 ook wel leuk.

Veel lezen en voorgelezen worden is belangrijk voor de
taalontwikkeling van kinderen. Daarom vragen wij jullie
om hier thuis aandacht aan te besteden. Op school
maken de kinderen veel leeskilometers in de klas en
promoten wij kinderen om kennis te maken met nieuwe
boeken. Onze schoolbibliotheek is een groot succes, de
kinderen vinden het erg leuk om op school boeken te
mogen ruilen in onze eigen schoolbibliotheek. We
hebben budget voor de aanschaf van nieuwe boeken en
door dit onderzoek weten we welke boeken onze
kinderen leuk vinden om te lezen.
Nieuws vanuit groep 5/6
Groep 5/6 doet mee met een orkestproject. We
hebben al een aantal lessen gehad, maar het project is
nog niet afgelopen. We gingen eerst met de fiets naar
muziekvereniging PVO. Toen we daar waren mochten we
meteen naar binnen. Je kreeg een nummer en werd
ingedeeld in groepjes. De groepjes waren: een trompet,
een dwarsfluit, een saxofoon, een klarinet, een
xylofoon en een tuba. Bij elk groepje mocht je op de
muziekinstrumenten spelen. We vonden het heel leuk.
Aan het einde hebben we nog het ‘Feestlied’ gezongen
samen met het orkest. Later kregen we een gastles in
de klas. We leerden dat er muziek in taal zit en dat je
kunt spelen met woorden. Je kreeg een maatje
waarmee je een fantasiegedicht moest bedenken. Je
moest rijmen op woorden die niet bestaan. Ik was
samen met Femke. Ons klankgedicht staat hieronder.
Binnenkort gaan we naar het openluchttheater Cabrio,
waar we een voorstelling gaan bekijken van ‘De
gelaarsde kat’. Hiervoor hebben we alvast een
kattenlied geleerd in de klas. Dit lijkt ons erg leuk!
Geschreven door Eleine (groep 6)
Kasje kasje kasje kasje
Ik maak een katasje
In mijn katasje zit een mortorik
In mijn tasje zit een lottorik
Tollen mollen bollen
Wij zijn aan het kollen

opgehaald in de kledingbak worden gedaan voor de
spullenhulp.

Kangoeroewedstrijd 2018
Jaarlijks wordt in maart de W4Kangoeroe reken- en
wiskundewedstrijd gehouden in ruim 55 landen. Aan
deze spannende wedstrijd op 15 maart 2018 hebben in
Nederland 1736 basisscholen én 579 middelbare
scholen meegedaan. Iedere leerling uit iedere klas kan
op zijn eigen niveau kan meedoen. Er zijn 3 niveaus op
de basisschool: wizFUN, wizKID en wizSMART. Later,
op de middelbare school, kun je meedoen met
wizBRAIN en wizPROF. Van onze school deden uit de
groepen 3, 4, 5, 6, 7 en 8 ...... 40 leerlingen mee. TOP!
Deze wizFUNS, wizKIDS en wizSMARTS hebben
allemaal een persoonlijk certificaat, een prijsje en een
Kangoeroe-special ontvangen. Dé echte wizFUNS van
onze school zijn Evy uit groep 3 en Lulu uit groep 4.
Onze echte wizKIDS zijn Denisha uit groep 5 en Eleine
uit groep 6. En tot slot dé echte wizSMARTS van de
PWA. Dat zijn dit jaar Fatima uit groep 7 en Per uit
groep 8. Zij ontvingen allemaal een prijs. Evy, Lulu,
Denisha, Eleine, Fatima en Per..... GEFELICITEERD! Ben
je nieuwsgierig geworden of wil je zomaar eens wat
opgaven oefenen..... ga dan naar
http://www.w4kangoeroe.nl. De volgende wedstrijd is
op donderdag 21 maart 2019.

Voorbereiding op de 10-minutengesprekken
De kinderen tot en met groep 7 krijgen in de week van
18 tot en met 22 juni hun rapport mee naar huis.
Ouders/verzorgers kunnen vooraf aan de gesprekken
op 25 en 26 juni het rapport bekijken. De collega’s
geven graag uitleg als er vragen of onduidelijkheden
zijn. Wij vinden het belangrijk dat jullie goed
geïnformeerd worden over de leerresultaten van je
kind(deren).
Verkeersveiligheid rondom de school
De renovatie van de Beetzlaan en Nagtegaalweg is rond
de meivakantie afgerond. Wij zijn blij met het
resultaat en de verkeersituatie is merkbaar verbeterd.
Gisteren is de wijkagent, de heer van Wijkvliet, langs
geweest om te beoordelen of het nog zinvol is om
iedere dag verkeersbrigadiers in te zetten. Aangezien
de verkeersituatie zo positief is veranderd, heeft hij
voorgesteld het komende half jaar zonder
verkeersbrigadiers te werken. Mocht blijken dat het na
de zomervakantie weer veel drukker wordt in de
Beetzlaan, dan kunnen we opnieuw kinderen en ouders
opleiden tot verkeersbrigadier. Wij willen alle
verkeersbrigadierkinderen en -ouders bedanken voor
hun inzet in dit schooljaar!

Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen veilig op
school kunnen komen en waarderen het enorm als we
hier met elkaar voor zorgen.

Gevonden voorwerpen
Er liggen momenteel weer veel gevonden voorwerpen in
de kast onder de trap, o.a. handschoenen, mutsen, tshirts en een hele gymtas met gymschoenen en
sportkleding. Ook zijn er veel fietssleutels en
sleutelbossen gevonden. Eind juni zullen we nogmaals
een oproep doen hiervoor en daarna zal alles wat niet is

Oproep voor hulp bij drankenpost A4-daagse
De vader van Liza en Nina (gr 4 en 6) verzorgt de
drankenpost, halverwege op de route van de A-4daagse
en op de laatste avond aan het einde van de route. Het
is voor hem gezelliger om dit samen te doen. Welke
ouder(s) zouden hem hierbij één of meerdere avonden
kunnen helpen? Wie meldt zich aan bij juf Sabrina?
Namens de collega’s van de PWA wens ik jullie een
fijn weekend! Anja Luitjes

