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ALGEMEEN
Gevonden voorwerpen Koningsspelen
Afgelopen vrijdag is bij de Koningsspelen een
aantal voorwerpen gevonden, onder andere
onderstaande bril.

Uit de Bocht
Winnaars
Ontzettend trots zijn wij op Elize, Floor, Louck en
Lola. Zij zijn afgelopen weekend Nederlands
kampioen geworden met hun dansgroep!
Gefeliciteerd kanjers!

Mocht uw kind iets kwijt zijn geraakt, kunt u altijd
de gevonden voorwerpenbak checken.
Schoolfotograaf
Op dinsdag 15 mei komt de schoolfotograaf.
Brembochtdag
Donderdag 7 juni vindt de jaarlijkse
BREMBOCHTDAG plaats.
Dit jaar staat deze bijzondere dag in het teken
van LANDEN.
De kinderen gaan deze dag zelf aan de slag met
activiteiten rondom een land en krijgen ook een
dansworkshop aangeboden.
In de middag vindt er een marktpresentatie
plaats, waarbij u als ouder van harte welkom
bent. De marktpresentatie zal van 15.30 – 17.00
uur zijn. Noteer deze datum en tijd alvast in uw
agenda.
Het is de bedoeling dat de kinderen deze dag,
net zoals anders, hun eten en drinken voor in de
kleine pauze en de lunchpauze zelf meenemen.
Bedankt en tot ziens!
Morgen is mijn laatste dag op De Brembocht.
Ik wil alle collega’s, kinderen en ouders
bedanken voor de fijne tijd die ik op De
Brembocht heb gehad.
Voor uw vragen kunt u voortaan terecht bij Julia
van der Muuren (j.vandermuuren@veldvest.nl).
Ik wens iedereen het allerbeste!
Guus van Gerven
Koningsspelen
Dankzij jullie hulp en inzet, het enthousiasme en
de sportiviteit van de kinderen en… het zonnetje
zijn de Koningsspelen opnieuw een succes
geworden!
Bedankt allemaal!

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groep 1-2
Verrassingen
Deze week zijn wij druk bezig met het maken
van een verrassing voor meester Guus en voor
moederdag…
Art4you
Maandag hebben de kleuters met juf Kim van
Art4you maat- en ritme oefeningen gedaan
rondom dinosaurussen.
Letter A
Deze week en de eerste week na de vakantie
staat de letter A van Appel centraal. De kinderen
mogen voorwerpen meenemen die beginnen
met de letter A.
Groep 3
Lezen
Deze week ronden we kern 10 af, een kern
waarin vooral de woorden met een open
lettergreep zoals –bomen- erg lastig zijn voor de
leerlingen.
Vandaag hebben de kinderen leeswerk
meegekregen voor in de vakantie. Het verzoek
om elke dag10 minuten samen te oefenen met
lezen, zodat het leesniveau in twee weken
vakantie niet terug zakt. Dit zou zonde zijn!
Taakbrief
Na de vakantie start het thema “Kijken met
andere ogen”. In iedere klas staat een land
centraal. Dit thema wordt afgesloten met de
Brembochtdag op 7 juni. Na de vakantie gaan
we tijdens de taakbrieftijd werken aan ons
themaland.

Muziekles
Impressie muzieklessen "de Muziekklup" van
Art4U op donderdagmiddag. We hebben al
verschillende liedjes geleerd, doen ervaringen op
met verschillende instrumenten en leren ritmes
te klappen (leeuw, tij-ger, ste-kel-var-ken). De
kinderen zijn super enthousiast.

Rekenen/Taal/Spelling
-Rekenen: We zijn gestart met Blok B3 wk 1.
Deze week is aan bod gekomen: getallen tot
2000, delen, vermenigvuldigen, kalender,
millimeter.
-Spelling en Taal: Na de vakantie herhalen we
Thema 7.
Leesbingo in de vakantie
Om het lezen te stimuleren in de vakantie,
krijgen de kinderen een leesbingoblad mee naar
huis. Benieuwd naar alle originele leesplekken
en foto’s.

Groep 4
RALFI-lezen
We zijn gestart met RALFI lezen. Deze teksten
zijn uitdagend voor de kinderen. Ze worden in de
klas geoefend m.b.v. verschillende werkvormen.
Aan het eind van de week, krijgen de kinderen
de tekst mee naar huis. De kinderen zullen jullie
verrassen hoe goed ze de tekst voor kunnen
lezen!
Ren-spring-gooi
Het atletiek project op school is afgesloten.
Er is voor de kinderen die willen een afsluitende
activiteit bij de atletiekbaan op zaterdagmiddag
16 juni. Wanneer je kind hieraan mee wil doen,
graag deze week nog opgeven bij de leerkracht.
Verdere info volgt dan nog.
Vakantie
Vanaf vrijdag hebben de kinderen een
welverdiende vakantie. De kinderen krijgen een
leuk vakantie boekje mee. Hier kunnen ze nog
wat extra in oefenen. Wij willen alle kinderen een
hele fijne vakantie wensen!
Groep 5
Muziek afsluiting
De muziekafsluiting was een groot succes.
Leuk dat er zoveel papa’s en mama’s zijn komen
kijken.

Geschiedenistoets
Do 16 mei maken de kinderen een
geschiedenistoets. In de klas zal er geoefend
worden. De kinderen kunnen ook thuis met een
oefenblad aan de slag. Deze wordt morgen mee
naar huis gegeven.
Klassendienst
Na de vakantie zijn Jad en David aan de beurt.
Groep 6
Taal
Deze week hebben de kinderen de taaltoets
gemaakt. De rest van de week gebruiken we om
nog eens extra te oefenen met het benoemen
van de woorden in samenstellingen zoals : het
zelfstandig naamwoord, het bijvoeglijk
naamwoord, het voorzetsel en het werkwoord.
Ook oefenen we de tegenwoordige en verleden
tijd van de werkwoorden.
Bloon
Het nieuwe woordpakket op Bloon staat klaar,
de kinderen kunnen daar weer mee oefenen.
Kinderen die het rapport nog niet ingeleverd
hebben, dit graag z.s.m. doen.
Klassendienst
Bedankt Lenn en Danique, na de vakantie zijn
Laura en Wout aan de beurt.
Groep 7
Bloon
Ëen van de spellingcategorieën binnen thema 7
zijn de woorden met een trema: knieën, ruïne,
koloniën. De regel hierbij wordt lastig gevonden.
Om de kinderen deze woorden goed te laten
inoefenen, hebben wij deze op BLOON gezet.
Met de kinderen is de moeilijkheid besproken en
is besproken dat oefenen op BLOON het
inoefenen bevordert.

Verkeersexamen
Bij lekker weer is het leuk en verstandig om
samen met uw kind de fietsroute van het
verkeersexamen te fietsen. Zo neemt uw kind
voorbereid deel aan het examen na de vakantie.
Thema kijken met andere ogen
Na de meivakantie starten wij met het
schoolbrede thema Kijken met andere ogen. Wij
kijken met groep 7 naar Brazilië.
Groep 8

Kijken met andere ogen
Voor het project Kijken met andere ogen,
hebben wij voor Mexico gekozen.
Heeft u thuis nog souvenirs uit dat land dan zijn
die van harte welkom.
Schoolkamp
Afgelopen dinsdag heeft uw kind informatie mee
naar huis gekregen over het schoolkamp. Na de
meivakantie volgt een verdere toelichting. Mocht
u al vragen hebben dan horen we dat graag van
u.
Rekenen en Taal
Deze week nemen we de toets af van het
rekenblok breuken en de taal toets van thema 7.
Na de vakantie gaan we door met het rekenblok
procenten en taal thema 8.
Musical
We zijn enthousiast begonnen met het oefenen
van de musical. De leerlingen hebben ook al
gekeken naar welke kleding er nodig is. Het zou
fijn zij als u met uw kind vast op zoek kunt gaan
naar passende kleding bij de rol die ze hebben.
En oefenen van de tekst met uw kind tijdens de
vakantie is gezellig en hee lzinvol.

JARIGEN VAN 19 T/M 25 APRIL 2018
Emily en Pim waren afgelopen week jarig. Van
harte gefeliciteerd!

