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“Het Kwakertje”
Agenda

Projectweek thema: ‘water”
Musical t.g.v. het jubileum van juf Germa
Vakantie
Avond 4 daagse
Hemelvaartsvakantie
Pinkstervakantie
Kamp groep 7 en 8
Schoolreisje
Oudergesprekken
Studiedag
Afscheid groep 8
Jaarafsluiting
Zomervakantie

18 maart t/m 29 maart
29 maart om 19.00 uur
19 april t/m 3 mei
20 t/m 23 mei
30 en 31 mei
10 en 11 juni
17 t/m 21 juni
20 juni
26 juni
28 juni
10 juli
11 juli
Vanaf vrijdag 12 juli

Van de schoolleider
- U hebt misschien al gehoord dat er voor volgende week vrijdag een grote onderwijsstaking
gepland staat. Het personeel van de van de Wende heeft besloten om daar deze keer niet
aan mee te doen. De kinderen hebben dan dus gewoon school.
- Juf Germa is al een poos ziek thuis door een ruggeprik die niet helemaal goed is gegaan.
Gelukkig knapt ze nu al wel op. Germa, beterschap!
- De meivakantie begint toch echt al op vrijdag 19 april, op goede vrijdag. In het vorige
Kwakertje stond deze datum er nog niet bij in de agenda.
Vriendelijke groet, Teun Jelle de Vries

Groep 1/2/3

We werken over het thema Rupsje Nooitgenoeg.
Bekijk de foto’s maar eens om een indruk te krijgen.
Vriendelijke groet uit groep 1/2/3

Schooljaar 2018-2019

nr.11

Schooljaar 2018-2019

nr.11

Groep 4/5

Groetjes uit groep 4/5!

Groep 6/7/8
De eerste maandag na de vakantie ging de taalles van groep 7 over bellen. Hoe
communiceer je met iemand via de telefoon wanneer je iets wil kopen? In groepjes van twee
bereiden de kinderen een telefoongesprek voor. Juf Maret was naar een andere ruimte
gegaan en zo hebben de kinderen via de telefoon echt gebeld met de ‘verkoper’. Zo konden
we kijken of er goede, beleefde en duidelijke vragen werden gesteld.

Op onderstaande foto kunt u zien hoe wij werken. Tijdens het zelfstandige werken van
rekenen, spelling en taal kunnen we er namelijk voor kiezen om in de stilteruimte, het
werklokaal of het groepslokaal te zitten. Mooi om te zien hoe de groepen zich mixen en er
samen voor gaan om lesstof te snappen. Bij rekenen gebruiken we veel de tablet, maar
schrijven onze denkstappen op in het schriftje of op een wisbordje.
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De schoolbibliotheek

8 april opening schoolbibliotheek om 14.00 uur.
Op 8 april is het zover: de schoolbibliotheek wordt geopend door de burgemeester. We
starten met de feestelijke opening om 14.00 uur. Het feestprogramma duurt tot 15.15 uur.
Alle ouders zijn van harte welkom om bij de opening aanwezig te zijn. We starten in de
stilteruimte. De kinderen zitten in de stilteruimte ( de hal) Ouders mogen in de gang gaan
staan.
De opening van de schoolbibliotheek is een feestelijk moment! De school en de Bibliotheek
trekken dan al een tijd samen op en het resultaat kunt u deze middag bekijken.
De Bibliotheek op school is een landelijke educatieve aanpak waarin scholen structureel
samenwerken met de lokale bibliotheek aan taalontwikkeling, leesbevordering en
mediawijsheid. Het belangrijkste doel is om het leesplezier te vergroten en kinderen te
stimuleren om meer te lezen, op school én thuis.
In aanloop naar deze mooie schoolbieb is er veel gedaan. Naast het bestellen van meubilair,
mochten er zo’n 100 nieuwe boeken besteld worden. De kinderen zijn betrokken geweest in
het aanleveren van titels en series die zij graag in de schoolbieb zien.
Al voor de zomervakantie is er al gestart met de planvorming voor de locatie en inrichting
van de schoolbibliotheek. De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het saneren,
rubriceren en stickeren van de collectie van de school en het aanvullen hiervan met een
nieuwe en gevarieerde collectie. Leesplezier start immers met aantrekkelijke boeken in een
leuke en prettige omgeving. En dat is gelukt! Niet in de laatste plaats door de enthousiaste
hulp van een aantal bibliotheekhulpen.

