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NIEUWSBRIEF 22 februari  2018 

 

 

Bijbel verhalen op school 

In deze periode;   

Week 22 ■ 28/05 - 01/06  

Diep van binnen 
1 Samuel 16: 1-23  

De profeet Samuel moet van God een nieuwe koning gaan 
zalven. Maar hoe vind je die koning? Samuel ontdekt dat hij 

niet op het uiterlijk af moet gaan. God kijkt naar de binnenkant 
van mensen. 
Bij de man die nu nog koning is, 

koning Saul, gebeuren diep van 
binnen nare dingen. Hij is zo 

somber dat niemand hem kan 
opvrolijken behalve David, de 
jongen met de harp. Koning Saul 

weet niet dat David gezalfd is om 
de nieuwe koning te worden. 

Week 23 ■ 04/06 - 08/06  

Durf jij dat?  

1 Samuel 17: 1-58  
Er staat een reus in het dal. Hij briest en buldert, hij gaat 
vreselijk tekeer. Wie durft met hem te vechten? Uit het leger 

van Israël stapt een herdersjongen naar voren. Het is David, 
gewapend met een slinger en een steen. Hij verslaat de grote 

reus. 

Uit de directiekamer. 
Na een fantastisch Pinksterweekend maken we ons op voor de 

laatste periode  van dit schooljaar. Er staan een boel leuke 
activiteiten op de planning,  de schoolreis, de vossenjacht voor 
groep 8, maar ook de landelijke finale van de Kangoeroe 

wedstrijd voor Safouan uit groep 7. In de plusklas hebben de 
kinderen meegedaan aan een nationale wiskunde wedstrijd. De 

kinderen hebben het uitstekend gedaan, maar Safouan  
behoort zelfs tot de beste 60 leerlingen van heel 
Nederland. Hier zijn we natuurlijk beretrots op! 

 
Ook de uitslag van de Citotoets is binnen. Groep 

8 heeft het goed gedaan, we hebben 
gepresteerd naar kunnen. Met rekenen zaten 
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we zelfs boven ons schoolgemiddelde en met lezen en taal op het 
schoolgemiddelde. Grammatica behoeft nog wat aandacht. 

 
 

 
 
 

Wat ook nog een lastige voor groep 8 is; de motivatie. Aan het eind van het 
schooljaar wanneer eigenlijk alles al bekend is moet je ook nog een toets 

maken……….Niet alle kinderen hebben helaas laten zien wat ze kunnen. Voor het 
schooladvies heeft het geen gevolgen maar als school worden we er wel op 
beoordeeld. Ook dit wordt een thema volgend jaar waar we hard aan gaan 

trekken. 
 

Wilma Salzmann 
 
Schoolreis 

Op 21 juni is het  weer zover. De schoolreis staat voor de deur. Helaas heeft nog 
niet iedereen betaald. In de komende week zal ik u persoonlijk benaderen als u 

nog niet betaald hebt. Mocht het lastig zijn om het bedrag in één keer te betalen 
kan dat ook in 2 keer. Ook kunt u in bepaalde gevallen evt. een beroep doen op 

de bijzondere bijstand van de gemeente. Mocht uw inkomen onder een bepaalde 
grens vallen dan  betaalt de gemeente de schoolreis. U kunt daarvoor een 
rekening op school vragen. 

Mocht u niet betaald hebben voor 20 juni dan kunnen de kinderen dit jaar 
niet mee op schoolreis en worden gewoon op school verwacht. Kinderen 

die zonder verlofaanvraag niet op school zijn en niet mee zijn op schoolreis zullen 
gemeld moeten gaan worden bij de leerplichtambtenaar. 
Het is heel vervelend dat we dit jaar deze maatregel moeten nemen, maar het is 

wel zo eerlijk naar alle andere ouders die wel betalen. Het is tenslotte een 
schooldag. 

 
Kangoeroe in de plusklas. 
 

Op 15 maart hebben we meegedaan aan de 
Kangoeroewedstrijd. De kinderen hebben 

superhard gewerkt aan en flink zitten 
nadenken over de uitdagende wiskunde-
opgaven. Toen de juf de antwoordbladen 

vergeleek met haar 
eigen antwoorden, 

bleek al dat een aantal kinderen de wedstrijd heel goed 
hebben gemaakt. Safouan had de allerbeste score.  
Twee maanden later, op 22 mei, kwam eindelijk de doos 

met certificaten en prijzen. Alle kinderen kregen een 
certificaat en een Pentomino. In groep 3/4 kregen Jippe en 

Lotta een prijs, in 
groep 5/6 kregen 
Sil, Melissa en Noah 

een prijs, en in 
groep 7/8 kregen 

Safouan, Luuk en 
Stefan een prijs. 
Safouan kreeg 

bovendien een diploma (waarop staat dat 
hij als achtste van heel Nederland is 

geëindigd) én een uitnodiging voor de landelijke finale op 13 juni!  
 

Juf Lydia 
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Nieuws uit de groepen. 
 
Groep 6 

 
Weerbaarheidstraining. 

 
Ook dit jaar is er weer een weerbaarheidstraining in groep 6. Zolang de gemeente 
Alphen dit initatief steunt zullen we deze training in groep 6 aanbieden.  

Tijdens deze training leren de leerlingen o.a. om hun grenzen aan te geven. Dit 
doen de leerlingen door te finetunen. Ze geven aan op welke afstand iemand moet 

staan. In de training hebben de leerlingen ook geleerd om in stilte op alfabetische 
volgorde te staan. De leerlingen helpen elkaar goed en samenwerken 
staat centraal. Aan het einde van de les hebben de leerlingen technieken geleerd 

en gaan dit ook toepassen in de klas. Elke week worden er andere oefeningen met 
een specifiek doel  

Ook gezonde voeding speelt een rol in het project. Daarover worden opdrachten 
gemaakt en ook thuis besproken. 
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Groep 2 
   

KOPTELEFOON OP EN GAAN !!! 
 
Deze week komen we allemaal dagelijks een keer aan de beurt op de tablet. 

Het is fijn om met een koptelefoon op zelfstandig aan het werk te gaan. 
De juf stelt de opdracht in en daarna gaat het ( bijna ) van zelf bij iedereen. 

Er zijn drie onderdelen bij Kiene 
klanken : LETTER-WOORD-KLANK 
Per onderdeel zijn er ook nog 4 

verschillende opdrachten zoals bijv. 
LETTER - Wat hoor je? Wat is de 

eerste letter? 
WOORD - Kies het goede woord  
Zoek het woord 

KLANK - Waar hoort de klank?  
Stempelen 

We kunnen dus nog volop vooruit 
met zo veel mogelijkheden! 

 
   KIJK ONS EENS KIEN ZIJN !!! 
 

 
 
 
 

WIJ OEFENEN MET KIENE KLANKEN! 
 

In groep 2 zijn we regelmatig bezig 
met letters op het niveau van de 
kleuters. 

Het spel 'Kiene klanken' past daar 
uitstekend bij! 

Elk kind werkt er mee op zijn/haar 
eigen ontwikkelingsniveau. 
En wat was het leuk dat juf Froukje 

( leesspecialiste) mee kwam doen. 
Op deze manier is letters oefenen 

voor iedereen leuk en dat is de 
bedoeling! 
 
 


