
 

 

Nieuwsbrief 35 

groep 3-4 
Vrijdag 3 juni 2022 

 

Beste ouders van de middenbouw,  
 

Schoolweek 35 
 

Deze week zijn wij gestart met de eindtoetsen. Wij proberen dit voor de 
kinderen zo laagdrempelig mogelijk te houden. Voor ons is dit vooral een 

moment om te kunnen zien waar de kinderen nu staan en waar wij de kinderen 
nog extra bij kunnen helpen.  

Verder heeft groep 3 deze week gewerkt aan plus- en minsommen tot en met 

20. Zij hebben geleerd te werken met de kleine som. Bijvoorbeeld 15+3=18, de 

kleine som is dan 5+3=8. Dan alleen het tiental er nog bij.  
 

Groep 4 heeft deze week geoefend met de tafels. Oefenen jullie thuis ook met 

de kinderen de tafels van 1, 2, 4, 5 en 10?  
 

Keuzecursus sportdag 

Afgelopen woensdag was de keuzecursus vooruitlopend op de sportdag van 

donderdag 9 juni. Alle kinderen hebben met hun eigen team een t-shirt 

beschilderd. Kom gerust even binnenlopen om alle creaties te bewonderen.  

 

          

Lezen 
 

Nogmaals deze interessante link voor veel leesplezier tijdens het lange 

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

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


 

Schoolweek 36 

Komende week is een korte week. Na het pinksterweekend zijn de kinderen vrij 

tot en met woensdag in verband met de studiedagen. Op donderdag 9 juni 

hebben de kinderen van de Middenbouw sportdag en vrijdag 10 juni brengen wij 

een bezoek aan Nemo.  
 

Sportdag donderdag 9 juni 

Tijdens de sportdag op donderdag 9 juni ontvangen wij de kinderen om 8.45 uur 

op de sportvelden van Blauw-Wit. De kinderen kunnen daar om 14.00 uur weer 

worden opgehaald.  
 

De kinderen die deze dag naar de opvang gaan worden door leerkrachten terug 

naar school gebracht. Gelieve deze kinderen niet met de fiets naar de 

sportvelden te brengen. De opvang kan de kinderen gewoon rond 14.30 uur op 

school verwachten.  

 

Willen jullie ervoor zorgen dat de kinderen de volgende dingen meenemen? 

- Buiten sportschoenen 

- 10-uurtje + lunch (extra flesje water, eventueel een navulbaar) 

- Bij zonnig weer: zonnebrandcreme 

 

Bezoek Nemo vrijdag 10 juni 
 

Vrijdag 10 juni gaan wij naar NEMO. We gaan hier met de tram heen. Willen 

jullie ervoor zorgen dat de kinderen gewoon een 10-uurtje en lunch meenemen? 

We zijn deze dag gewoon om 14.30 uur op school terug.  
 

Zomerschool 
 

Er komt weer een zomerschool. Voor meer informatie, zie bijlage. 

 

Meer voor op de kalender 

Maandag 6 juni Pinksteren 

Dinsdag 7 juni Studiedag 

Woensdag 8 juni Studiedag Het Kan! 

Donderdag 9 juni Start Project Techniek / sportdag middenbouw 

Vrijdag 10 juni NEMO met de tram 

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 

 

Fijn en zonnig pinksterweekend! 

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


