Maandkalender
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

1

2

3

4

5

6

7

Creamiddag

Nationale
buitenlesdag

08.30 - 10.15
de Grote
Rekenochtend

08.45 - 09.45
koffie uurtje

11

12

13

14

12.30 - 15.00
groep 7 en 8
IMC basis

Koningsspel
en
20

21

Schoolvoetbal
jongens

11.00-12.00
theorie-exame
n verkeer
groep 7/8
12.30 - 15.00
groep 7 en 8
IMC basis

8

9

10

Creamiddag

Schoolreis
groep 3 t/m 8

15

16

17

18

19

Creamiddag

IEP toets
groep 8

IEP toets
groep 8

11.00 - 12.00
workshop VR
groep 8

Goede
vrijdag, alle
kinderen vrij!

Lentefeest

12.30 - 15.00
groep 7 en 8
IMC basis
22

23

24

25

26

27

28

30

1 mei

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Terug naar
school

09.30 - 12.00
bezoek
bunkermuseu
m groep 8

09.30 - 12.00
bezoek
bunkermuseu
m groep 6/7

08.45 - 09.45
koffie uurtje

Gymactiviteit
groep 6/7 en 8

Meivakantie
29
Meivakantie

12.30 - 15.00
groep 7 en 8
IMC basis

Belangrijk nieuws
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Na het vak Geneeskunde, zijn we verder gegaan met vak Horeca. We mochten op
bezoek in het restaurant van de ouders van een van de leerlingen in groep 8, dat was
erg leuk en heel gastvrij. We zijn op excursie geweest naar hotel Arion. En we hebben
samen met een echte kok flat bread deeg gemaakt en zelf gekruid.
Nu zijn we bezig met het vak Recht. We ontmoeten veel gastdocenten die in dit
vakgebied werken en op 11 april gaan we op excursie naar de rechtbank in Middelburg.
We gaan dan met de bus. De leerlingen krijgen een rondleiding en gaan een rechtszaak
naspelen.

Nationale Buitenlesdag 2019
Omdat wij als school vorig jaar erg enthousiast zijn geworden van de buitenlesdag,
doen wij dit jaar ook weer mee. Op dinsdag 2 april krijgen alle leerlingen van onze
school op verschillende momenten van de dag een les buiten aangeboden. De
buitenlucht is gezond voor ons allemaal en je hersenen zijn dan meer wakker dan als
je binnen zit. Kortom, erg interessant om bijvoorbeeld eens een spellingles buiten te
geven. Voor meer informatie kunt u terecht op www.buitenlesdag.nl.

Bezoek bunkermuseum groep 6/7
Op woensdag 8 mei bezoeken wij met groep 6/7 het bunkermuseum aan de Oranjedijk
in Vlissingen. Wij zijn op zoek naar ouders die graag met ons mee willen. Loopt u
gezellig met ons mee?

Schoolvoetbal jongens woensdag 3 april
Het schoolvoetbal is weer begonnen. Ook dit jaar doen er naar verwachting weer meer
dan 240.000 leerlingen en 5800 basisscholen mee aan het schoolvoetbaltoernooi.
Hiermee is het Schoolvoetbal de grootste schoolsport competitie van Nederland.
Zowel voor de jongens, als voor de meisjes wordt er een woensdag georganiseerd op
het sportcomplex van GPC te Vlissingen om weer lekker te voetballen.
De jongens spelen op woensdag 3 april 2019 hun toernooi.
Er wordt 8 tegen 8 gespeeld op een half veld, de wedstrijd duurt 12 minuten.
Om 13:00 uur begint de eerste wedstrijd, dus wij rijden op de fiets naar het voetbalveld
om 12:30 uur. Dit geldt voor alle leerlingen die meedoen.
De laatste voorronde wedstrijd is om 15:30 uur afgelopen. De finale, waar wij natuurlijk
ook bij zijn, begint om 17:00 uur.
Als onze wedstrijden zijn afgelopen, mag je op eigen gelegenheid terug naar huis.
Juf Tamara, juf Lisanne, juf Saida en meester Mark zijn die dag de coaches.

Theorie-examen verkeer groep 7 en 8
Op donderdag 4 april maken de leerlingen van groep 7 en 8 het theorie-examen
verkeer. Op woensdag 15 mei nemen zij deel aan het praktisch verkeersexamen. Zorgt
u voor een fiets waarvan de lichten het doen, de remmen werken en het zadel op de
goede hoogte staat afgesteld en goed vast zit?

Lentefeest
Op 15 april vieren wij ‘s middags het lentefeest. We vieren dat het begin van de lente
en het begin van allerlei nieuw leven. We gaan dit feest samen met de ouders vieren.
Meer informatie krijgt u nog hierover.

Koffie uurtje
Donderdag 4 april bent om 8.45 uur weer welkom voor ons koffie-uurtje op school!

De Grote rekenOchtend
Op woensdag 3 april zullen we met de hele school werken aan de Grote
RekenOchtend. We hebben voor een rekenochtend gekozen, omdat er tijdens deze dag
ook de schoolvoetbal voor de jongens van groep 7 en 8 is. Het thema van deze
rekendag is “uit verhouding”, de leerlingen gaan van alles leren over verhoudingen en
hier mee aan de slag.

School van de Week Vrijburgbad
Na de voorjaarsvakantie start het Vrijburgbad met de activiteit ‘School van de Week’.
Vorig schooljaar heeft onze school ook met deze activiteit meegedaan.
Voor de School van de week-actie willen wij alle kinderen van groep 1 t/m 8
uitnodigen om op woensdagmiddag 8 mei (13.00-18.00 uur) of zaterdag 11 mei
(10.00-17.00 uur) naar het zwembad te komen.
Het is de bedoeling dat de kinderen op eigen gelegenheid, buiten schooltijd, naar het
zwembad komen. Tegen inlevering van de uitnodiging kunnen leerlingen van de School
van de week voor € 2,50 p.p. komen zwemmen.
De belangrijkste voorwaarde is dat kinderen zonder zwemdiploma onder
begeleiding van meezwemmende ouders/verzorgers komen zwemmen.

Nieuws uit de groepen
Groepen 1/2
De kinderen van de groepen 1/2A en 1/2B zijn echte kunstenaars. Ze hebben gewerkt
over het thema “Het museum”. De kleutergroepen hebben gewerkt in de stijl van
beroemde kunstenaars, zoals Picasso en Mondriaan. De kinderen hebben tijdens de
LOGO3000 lessen veel nieuwe woorden geleerd, zoals: de microfoon, de kubus, de
nacht, krassen, vertellen en nog veel meer.

In april beginnen wij met een nieuw thema: Wat loopt, vliegt en groeit daar?. Tijdens
dit lente thema leren wij meer over de seizoenen, bloemen, planten en dieren.
Op 2 april besteden wij aandacht aan de buitenlesdag, we krijgen dan buiten op het
plein les en de dag erna is het de grote rekendag!
Ook de crea-middagen zijn weer begonnen. De kinderen kunnen in verschillende
workshops kennis maken met oa dans, koken en kunst met hout.
U heeft ook een brief gekregen over de schoolreis van de groepen 1 en 2.
U kunt alvast sparen voor onze schoolreis. Informatie over de schoolreis volgt nog.
Wij wensen u ook alvast een fijne meivakantie toe. Deze begint op vrijdag 19 april. Op
6 mei zien we elkaar weer.
Groeten, de leerkrachten van de kleutergroepen.

Groep 3/4
Ook in groep 3/4 zijn we bezig met kunst in beweging. Op verschillende manieren
maken wij kunstwerken waarin de beweging te zien is. Tijdens de creamiddagen
mogen de kinderen zelf kiezen wat zij willen doen: bewerkingen op hout, bewegen op
Eftelingmuziek, koken of bewegingen in de kunst bekijken. Elke maandag is het weer
een feest om te mogen knutselen!
In de klas zijn we bezig met de voorbereidingen voor de Efteling. De kinderen hebben
zelf een groepje gekozen en we hebben het park bekeken. Ook hebben we op het bord
een aftelkalender voor het aantal nachtjes dat we nog moeten slapen! Voordat we
naar de Efteling gaan, zullen we in de klas nog verschillende opdrachten, spelletjes en
samenwerkingsvormen doen om ons hierop voor te bereiden.
De komende tijd staan ook andere dingen nog op de agenda: de buitenlesdag en de
grote rekenochtend. Allemaal verschillende manieren om op een andere manier
(samenwerkend, spelenderwijs) bezig te zijn met de dingen die we in de klas leren.

Groep 5/6
April is weer een drukke maar leuke maand. We gaan met elkaar op schoolreis naar de
Efteling. We hebben de buitenlesdag, de koningsspelen. Maar we moeten natuurlijk
ook wat leren. We zijn in de klas bezig met de KinderKunstWeek. We maken
bewegende draadfiguren, vormgedichten en stippentekeningen. Voor de kinderen een
andere manier om met (wiskundige) vormen om te gaan. Natuurlijk doen we ook
rekenen en taal. Vooral het lezen is erg belangrijk. Iedere dag lezen we een stukje in
ons boek. Leest u samen met uw kind thuis ook een stukje?

Groep 6/7
We zijn in groep 6/7 al echte kunst kenners. We kijken naar kunst en maken kennis
met verschillende soorten werken. Schilderijen, etsen, tekeningen, beelden enz. De
juf vraagt dan: ‘Wat zie je’ en weet je wat zo leuk is, we zien allemaal wat anders.
Ook vraagt ze dan of we kunnen zien waar het kunstwerk van gemaakt is en waarom
de kunstenaar het gemaakt zou hebben. Tot nu toe hebben we een ets van Rembrandt
bekeken, een beeld van een Griekse kunstenaar wat staat in de straten van Athene,
een tekening van Leonardo Da Vinci en werk van Escher. Ook maken we zelf
kunstwerken. We worden zelf ook een Da Vinci door een ontwerp te maken voor iets

dat vliegt, zweeft, draait en we creëren zelf beweging door een bouwwerk om te
laten vallen. Door snel foto’s te maken zie je beweging en kunnen we dit effect mooi
naschilderen. We letten op driedimensionaal en beweging en mogen verder lekker
onze eigen creativiteit erop los laten.

Groep 8
De komende periode gaan we extra aan de slag met de 2de wereld oorlog. En gaan we
bekijken wat dit heeft betekend voor Vlissingen en de omgeving. Daarnaast zijn er wat
speciale dingen in april: verkeersexamen, schoolvoetbal, IEP-toets, enz.
Dit betekent dat we extra hiervoor gaan oefenen. Tevens gaan we bespreken wat we
precies gaan doen om onze basisschoolperiode af te sluiten.

