Nieuwsbrief
O bs de Vi e r s pr o ng
Musical groep 8

Mei vakantie.

In de afgelopen week zijn
de leerlingen
van groep 8
begonnen
met de voorbereiding van
de musical.
De leerlingen mochten aangeven een grote of kleine rol
te willen. Samen met de juf
zijn de rollen verdeeld. Onder begeleiding van muziekmeester Mike wordt de musical op de vrijdagmiddag
ingeoefend. De leerlingen
hebben inmiddels hun tekst
en muziek meegekregen naar
huis om in te oefen. Anders
dan andere jaren zal de musical dit jaar op vrijdag 6
juli worden opgevoerd in de
Aula van het Esdal College.
We doen dit omdat we daarvoor in school niet meer de
geschikte ruimte hebben.
Of en hoe we met de leerlingen van groep 1 t/m 7
naar de musical gaan daarover zullen we U in een van
de volgende nieuwsbrieven
informeren. We wensen de
leerlingen van groep 8 veel
succes bij het inoefen van
hun rol.

Aanstaande vrijdag 27
april (koningsdag) begint

door het meelopen van
de begeleiders, uitgroeien tot 250 personen.
Op die avond zijn wij de
laatste groep in de
stoet die naar het eindpunt loopt.

Insmeren bij warm
weer.

de mei vakantie.
Op maandag 14 mei beginnen we weer.
We rekenen op mooi
weer en wensen iedereen
een hele fijne vakantie
toe.

Avond 4 daagse.

Zoals u weet start de
avond 4 daagse gelijk na
de meivakantie op maandag 14 mei.
Afgelopen maandag is
hierover een voorlichtingsavond geweest.
Van onze school lopen dit
jaar meer dan 160 kinderen mee.
Op de slotavond zal dit ,

Je kan het je op dit
moment haast niet
voorstellen, maar vorige week was het dik
boven de 20 graden.
Dat betekent natuurlijk
dat de kinderen bij het
buitenspelen aan veel
zonlicht bloot staan.
Het is dan ook raadzaam de kinderen ’s
morgens in te smeren
met een zonnebrand
middel.
Oudere kinderen kunnen natuurlijk zelf iets
meenemen.

Nieuws uit de IB–hoek
Nieuws uit de IB
Soms hebben kinderen het nodig om extra te gaan oefenen met sociale vaardigheden. Daarom hebben we het
spel Kikkerbecool aangeschaft. Dit spel spelen we onder
begeleiding van de leerkracht assistent. Met dit spel leren we:
Oefenen van de sociale vaardigheden.
Goede manieren.
Opkomen voor jezelf.
Omgaan met pesten en plagen.
Dit spel kun je vanaf 8 jaar tot heel lang spelen.
Juf Yvonne
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De leerkrachten zijn niet
verantwoordelijk voor
het insmeren en kunnen
dit dus niet op zich nemen.

Nieuws uit de groepen
Voorschool De Viersprong

We zijn op dit moment nog
steeds druk bezig met het
KDV en BSO thema: Ik en mijn Familie.
de Wiebelboot Alle kinderen hebben
hiervoor een gezinsfoto mee
genomen en deze hebben we
bij verschillende activiteiten
gebruikt.
Ook hebben we sinds vorige
week kikkervisjes in de groep, Elke dag
bekijken we de kikkervissen en geven we ze
wat te eten.
Heb je een kind in de leeftijd van 2,5 tot 4
jaar. Of juist iets jonger en wil je hem of
haar alvast aanmelden of meer informatie
over ons en onze werkwijze. Kom gerust
eens langs of u kunt contact op nemen met
Kinderopvang en Bso de Wiebelboot.
Tel: 0591-316729
Mail: Info@wiebelboot.nl

Groep 1/2a

We hebben zonnige Koningsspelen gehad.
We begonnen met een heerlijk ontbijt.
Daarna hebben we buiten spellen gespeeld
en een ijsje gegeten. Het was een mooie dag
en iedereen was in het oranje. We hebben
weer een beloning verdiend. De kinderen
mogen aanstaande donderdag verkleed op
school komen. Na de vakantie werken wij
over ‘De wereld rond’. We hebben met de
klas een nieuwe themadeur gemaakt.

Groep 1/2b

We hebben allemaal genoten van de
Koningsspelen. Ook zijn we allemaal nog druk
met onze moederdag cadeautjes. We
hebben de letter D van Daan geleerd, en de
L van Lies. Ook oefenen we steeds het
rekenspel van de raket; daarbij tellen we
terug van 10 naar 0. Daarna kan de raket de
ruimte ingeschoten worden. Hierbij hebben
we ook steeds erg leuke en leerzame
filmpjes van Paxi bekeken. Daarbij komen
ook andere dingen aan de orde die met de
ruimte te maken hebben.

Verjaardagen
29-04
30-04
01-05
04-05
04-05
06-05
07-05
10-05
10-05
13-05
18-05
19-05
23-05
23-05

Mike Bos
Elin Oosting
Sven Peters
Eva Hakkenes
Melda Kumcu
juf Trudy
Melina Klarenbeek
Jarno van Dijk
Indy van der Zwet
Davey de Sousa
Emma Berghuis
Roan de Groot
Damian Bos
Demircan Aygün

gr. 4
gr. 3
gr. 3
gr. 4
gr. 8
gr. 1/2C
gr. 8
gr. 8
gr. 7
gr. 1/2C
gr. 1/2A
gr. 1/2B
gr. 6

Alvast van harte gefeliciteerd. Maak er een
mooie dag van.
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Groep 1/2c
Afgelopen week en deze week
werken we over Koningsdag. We
doen rekenspellen en taalspellen op
het digitaal schoolbord, maken een
tekening van een koning en koningin
in ons tekenboek en knutselen een
kroon.
Deze week maken we ook een
Moederdag cadeau.
Groep 3

Op 11 april was het de nationale
buitenlesdag. In het kader van deze dag
hebben wij met juf Lisa buiten
rekenspellen gedaan. We hebben
sprongen op de getallenlijn geoefend,
met stoepkrijt de buren van getallen
opgeschreven en getallen tot en met 100
van klein naar groot gelegd. We zijn van
plan dit
vaker te
gaan
doen op
dagen
dat het
mooi
weer is.
Omdat
het
straks
2 weken
vakantie is hebben wij van juf Geertje
vakantieleesbingo mee gekregen. Dat is
een bingokaart met allemaal leuke
opdrachten zoals lezen met een
zonnebril op en lezen onder de
keukentafel. Iedere keer dat we één van
de opdrachten uitgevoerd hebben zetten
we een kruis in het vak. Na de vakantie
tellen we het aantal kruizen en als we
genoeg kruizen hebben gaan we iets
leuks doen.

Groep 4

De Koningsspelen waren heel leuk en het
ontbijt was lekker en gezellig. Het
dansen en zingen van de Fit lala ging
super. Iedereen bedankt voor de hulp.
Deze week maken we de controletoetsen
van taal en spelling. De volgende
woordpakketten worden getoetst: au/ou,
ei/ij, letterzetter en letterrover. We
hebben gespaard voor de beloning:
apenkooi. Voor Moederdag zijn mooie
cadeautjes gemaakt, pakpapier en een
gedicht geschreven. We hebben in de
klas gesproken over de
Dodenherdenking, Bevrijdingsdag,
Koningsdag en Hemelvaart. Iedereen een
fijne vakantie.

Groep 5

Vrijdagmorgen 20 april kregen de
kinderen een heerlijke “Koningsontbijt”.
Later op de ochtend gingen de kinderen
in groepjes langs vele verschillende
Koningsspelletjes. Het was een gezellige
en zonnige ochtend. Aan het eind van de
ochtend kregen de kinderen nog een
heerlijk ijsje.

Groep 6

De kinderen zijn dinsdag naar het
Leesvirusfeest in de bibliotheek
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geweest. Hier
hebben ze het
project leesvirus
afgesloten. Ze
hebben hierbij
allerlei
activiteiten
gedaan rondom
de gelezen
boeken. Het was
erg leuk! Wij
wensen iedereen een hele fijne
meivakantie toe!

Groep 7

We zijn druk bezig met het maken van
de entreetoets. De iq toets van Cito
hebben we achter de rug. Als de
resultaten binnen zijn, dan nodigen wij u
uit voor een gesprek. De Koningsspelen
verliepen weer super. Het weer was
natuurlijk ook wel fantastisch. En alle
mensen die hebben geholpen, bedankt
hiervoor. Zonder hulp kan zo’n dag niet
doorgaan!

Groep 8

We hebben de eindtoets achter de rug.
We verwachten de uitslag in de week
van 22 mei. Na de meivakantie starten
we met de musical. De kinderen krijgen
deze week hun script en cd mee naar
huis. Het is de bedoeling dat thuis de
teksten en de liedjes geoefend worden,
zodat we op school het spelen en de
dansjes kunnen leren.

Nieuwe leerlingen
Rosalie Vos is op 17
april 4 jaar geworden. Zij zit in groep 1
bij juf Rianne. We
wensen Rosalie een
heel fijne tijd bij
ons op de Viersprong.
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