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Beste ouders van de middenbouw, 

Bij uitzondering start ik de nieuwsbrief met een persoonlijk geschreven stukje 

als bouwcoördinator. Na de meivakantie worden mijn taken die horen bij mijn 

taken als bouwcoördinator, waaronder het schrijven van deze nieuwsbrieven, 

overgenomen door Sandra (van de Kloppers). Zoals de ouders van de Kuifjes al 

weten, heb ik tussen de mei- en de zomervakantie onbetaald verlof opgenomen. 

Ik zou in 2020 al een grote reis van een paar maanden maken, maar deze kon 

toen vanwege Corona helaas niet doorgaan. Inmiddels is de wereld weer open 

en voel ik de noodzaak om alsnog op reis te gaan. Ik ben ontzettend blij dat de 

Zevensprong mij deze gelegenheid geeft.  

Met hartelijke groeten en tot weerziens na de zomervakantie, 

Yvonne 

Schoolweek 30 en 31 

Vorige week hebben wij een heerlijk paasontbijt gehad in de groepen en zijn wij 

buiten paaseitjes gaan zoeken. Hier hebben wij meteen een leuke rekenles aan 
gekoppeld. Welke groep heeft de meeste eitjes gevonden en hoe gaan wij het nu 

eerlijk verdelen? In de klas zijn wij de verschillende kleuren gaan tellen en 
werden er vragen gesteld als ‘Hebben wij genoeg eitjes voor iedereen? Van 

welke kleur hebben wij de meeste, van welke de minste?’ Tijdens de bingo 
moest er goed worden opgelet, de buurgetallen mochten ook worden afgekruist 
(strategie 1 meer of 1 minder). 

De spellingcategorie voor groep 4 deze week was mollen. De categorieregel is 
dat als je aan het einde van een klankstuk (in dit geval de o in mollen) een korte 

klank hoort, dan geldt de verdubbelingsregeling: de medeklinker direct achter de 
korte klank verdubbelt dan.  

Na de meivakantie is er weer muziekles op de woensdag, ASLAN heeft gelukkig 
een vervanger voor Sanem gevonden.  

Wij hadden voor het eerst een Ramadan kalender in de groepen. De kinderen 
hebben geleerd dat Ramadan meer is dan alleen het vasten. Het is ook heel erg 

belangrijk om in deze periode extra lief te zijn voor elkaar en anderen te helpen. 
Een van de ‘opdrachten’ op de kalender was om een lief briefje te schrijven voor 

een ander.  

Ook hebben wij kort aandacht besteed aan 4 en 5 mei. Op 4 mei gedenken wij 

alle slachtoffers gevallen in een oorlog en op 5 mei vieren wij onze vrijheid. Wij 
hebben een kinderversie van het verhaal van Anne Frank voorgelezen en daarna 

gesproken over wat vrijheid voor ons betekent. De kinderen vonden vooral het 



feit dat Anne twee jaar lang niet buiten mocht spelen heel erg. Daarna hebben 
de kinderen een gedichtje, in de vorm van een elfje (11 woorden), over vrijheid 

gemaakt.  

Een interessante link: https://www.primaonderwijs.nl/tips-inspiratie/10-

voorleestips-voor-nog-meer-voorleesplezier 

Na de meivakantie 

Na de vakantie is er geen schoolfruit meer, dan mogen de kinderen weer 

dagelijks hun portie fruit/groenten zelf mee naar school nemen. 

In aanloop naar de eindtoetsen van dit schooljaar zullen wij de weken na de 

vakantie veel tijd besteden aan het herhalen van de al aangeboden 

spellingcategorieën. Het lezen, vooral in groep 3, zal ook een belangrijk 

onderdeel blijven. Wij zijn nog steeds heel erg blij met onze leesouders. Ook het 

leeskwartiertje aan het begin van iedere dag gaan wij erin houden. Naast het 

maken van leesmeters is ook de rust die erbij hoort een mooie manier om de 

dag te starten.  

Op maandag 9 mei staan wij in de middenbouw stil bij het Suikerfeest. De 

groepsouders zullen contact opnemen met de ouders van de eigen groep om wat 

lekkers voor de groep te regelen.  

Stamgroepavond 

Op donderdag 19 mei organiseren wij onze tweede stamgroepavond van dit jaar. 

Wij willen voor alle ouders en leerkrachten de mogelijkheid scheppen om elkaar 

te ontmoeten in een informele setting. Vanuit onze jenaplanvisie vinden wij het 

belangrijk om met elkaar het gesprek aan te gaan om op die manier onze 

gemeenschap te versterken.  

Het programma voor de groepen 1-2 en 5-6 is van 16.30u-18.30u. Het 
programma van de groepen 3-4 en 7-8 is van 17.30u-19.30u. Tijdens de overlap 

is er een mooi moment om elkaar te ontmoeten onder het genot van iets te eten 
en te drinken rondom de verschillende foodtrucks. Uiteraard zullen wij ook voor 

frisdrank zorgen. 

Voor de inhoud van de presentatie in de groepen nemen we de feedback vanuit 

de MR mee om jullie inhoudelijk mee te nemen in de doelen van dit schooljaar 

en jullie meer te betrekken bij het onderwijs. Maar we besteden ook aandacht 

aan het reilen en zeilen in de groepen. Uiteraard nemen we jullie ook weer mee 

in ons Jenaplantraject met 't Kan!  

We hopen zoveel mogelijk ouders te zien op deze avond! 

 

Meer voor op de kalender 

Maandag 9 mei Start geschiedenisproject Jagers en Boeren 

Dinsdag 10 mei ARCHEON, educatief uitstapje (hele dag) 

Maandag 16 mei Start week Jongleren in het Verkeer (Eefje) 

Donderdag 19 mei Stamgroep 2.0 17.30-19.30 uur 

https://www.primaonderwijs.nl/tips-inspiratie/10-voorleestips-voor-nog-meer-voorleesplezier
https://www.primaonderwijs.nl/tips-inspiratie/10-voorleestips-voor-nog-meer-voorleesplezier


Maandag 23 mei Naar Krakeling Kirikau de Heks met cultuurbus 

Donderdag 26 mei  Hemelvaart 

Vrijdag 27 mei Vrij 

Maandag 30 mei Start toetsperiode  

Maandag 6 juni Pinksteren 

Dinsdag 7 juni Studiedag 

Woensdag 8 juni Studiedag Het Kan 

Donderdag 9 juni Start Project Techniek  

Vrijdag 10 juni NEMO met de tram 

Woensdag 29 juni Juffendag 

Vrijdag 1 juli Portfolio’s mee naar huis 

Maandag 4 juli Week van de portfoliogesprekken 

Woensdag 13 juli Wenuurtje 11-12 uur 

Vrijdag 15 juli Start zomervakantie om 12 uur (aftellen 

schoolplein) 

Maandag 29 augustus Kennismakingsgesprekken (geen school) 

Dinsdag 30 augustus Eerste schooldag 

 

 

Fijne meivakantie! 

Ouafae, Cynthia, Mirjam, Sandra, Lidewij, Erynn, Eelco en Yvonne 


