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Trefwoord 

Volgende week starten we met het nieuwe thema: Sterken met als weekthema: Sterker maken 

Mensen kunnen in situaties komen waarin ze kwetsbaar zijn. Omdat ze klein, bang of verdrietig 

zijn of het op een andere manier moeilijk hebben. In de openingsweek verkennen de kinderen 

dergelijk situaties en onderzoeken ze óf en hoe mensen elkaar kunnen versterken. 

In een tijd dat de eerste christenen bedreigd en onderdrukt worden door de Romeinen, steekt 

Johannes ze een hart onder de riem. Hij schrijft brieven naar de christengemeenten waarin hij 

over zijn dromen vertelt. Dromen waarin een vrouw en een kind strijden tegen een draak en een 

monster. Om uiteindelijk te winnen. 

 

Paasviering en paaslunch 

Afgelopen vrijdag zijn er in de klassen sfeervolle Paasvieringen geweest. Vervolgens hebben de 

kinderen genoten van een feestelijke lunch. Foto’s zijn gedeeld via de ouderapp. 

 

Corona-perikelen 

Gelukkig hebben de geteste peuters en juf Ria een negatieve testuitslag ontvangen en kon de 

opvang weer open gisteren. 

 

Thema IVN – Dieren in de nieuwe wildernis 

De komende weken werken we op school in alle 

groepen over ‘Dieren in de nieuwe wildernis’. De 

volgende zes dieren staan in dit thema centraal: De 

wolf, de winde, de zwarte ooievaar, de das en het 

edelhert. Het zijn dieren die voorkomen in de 

Drentse natuur of zich binnenkort zouden kunnen 

vestigen in Drenthe. 

 

Online oudergesprekken 

Vandaag en morgen zijn er online – 

oudergesprekken naar aanleiding van de rapporten. 

 

Buitenlesdag 

Dinsdag is de jaarlijkse buitenlesdag. Elka groep zal wat extra buitenactiviteiten organiseren 

komende dinsdag. We hopen dat het weer weer een beetje beter wordt. 

 

Uit de groepen 

 

Peutergroep-Dagopvang 

Thema: De nieuwe wildernis – centraal staat bij ons de ‘Winde’, een vis; herkenbaar bij de 

peuters en de ‘Zwarte ooievaar’, waarbij we ons vooral toespitsen op het jong van een ooievaar 

dat uit een ei komt. 

 
Met verschillende peuters en kinderen die gebruik maakten van de noodopvang, hebben we 

dinsdag nog een verlate paaslunch genuttigd. Het smaakte goed en de dag was anders dan 

normaal, maar heel gezellig.  

 
BSO 

De BSO is alleen voor de noodopvang geopend. Aanmelden hiervoor gaat nog steeds via het 

kantoor en de planning van de kinderopvang.  
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Groep 1-2-3 

De komende weken werken we over het schoolbrede 

thema: De nieuwe wildernis.  

 

Groep 1 en 2  
Doel taal: Het samenvoegen van klanken tot een 

woord.  

Doel rekenen: Tijd.  

 

Volgende week woensdag heeft Marjolein de 

boekjeskring.  

 
Groep 3 

Deze week werken we met Veilig leren lezen in kern 9. We hebben vandaag geoefend met 

verwijswoorden. Morgen oefenen we tweelettergrepige woorden die eindigen op -en, -er, -el: 

bloemen, tijger, mantel. Vrijdag oefenen we het schrijven van woorden met kleefletter zoals 

berg en wolf.  

Met rekenen sluiten we deze week blok 8 af doormiddel van de toets. We zullen daarna herhalen 

of verrijken.  

 

Groep 4-5 

Op woensdag 14 april 

• Groep 4 de tafel van 8 opzeggen 

• Groep 5 de tafel van 8 opzeggen heen en terug 

Het is handig om de tafel thuis elke dag even op te laten zeggen!! 

Volgende week herhalen we de tafel van 7. 

 

Groep 6-7-8 

 

Huiswerk: 

• Topografie: Level 12 moet deze week uitgespeeld zijn (groep 6 en 7) en level 10 (groep 

8). Donderdag 22 april is er een toets over level 10 t/m 12 (groep 6 en 7) en over level 8 

t/m 10 (groep 8). 
 

Boekbespreking: 

Dinsdag 20 april: Thom 

 

Agenda 

7 – 8 april  - Online 10-minutengesprekken 

12 april  - Juf Hedwig start in groep 4-5 

13 april  - Buitenlesdag 

14 april - Online contact Raad van 

Toezicht (i.p.v. een 

schoolbezoek) 

16 april   - Groep 1-2 vrije vrijdag 

20 – 21 april  - Eindtoets groep 8 (IEP) 

23 april - Koningsspelen – alternatief 

programma zonder 

koningsontbijt – tot 12.00 uur 

 

Hartelijke groet, namens het team,  

Pieter de Roest. 

 


