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           Nieuwsbrief 

          16 maart 2023 
 

 
 

 

 

Trefwoord thema: Hoe bedoel je? 

Weekthema: Een verhaal als …. 

Verhalen zijn vaak meer dan een verzameling woorden. Wie ernaar luistert haalt er iets uit. 

Bijvoorbeeld een wijze les, een voorbeeld van omdenken, een verklaring, advies of een prikkel om 

actief te worden. Deze week horen de kinderen verhalen waaruit ze dit kunnen halen. Ze denken 

erover na en verzinnen verhalen waar ook iets uit te halen valt. 

 
 

Regel van de week 

Volgende week besteden we extra aandacht aan: 
 

We stampen en vegen onze voeten voor we naar binnen 

gaan. 
 
 

 
 

Rekenactiviteiten 

Vandaag hebben alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8  als rekenaars hun hersens laten kraken op 
rekenactiviteiten.  

Het ene deel van de leerlingen deed mee aan de Kangoeroewedstrijd. Het andere deel werd uitgedaagd 
in Rekenspellen 

 
De Kangoeroewedstrijd wordt in Vlaanderen en 

Nederland georganiseerd. In Nederland doen 
ongeveer 140.000 leerlingen mee op 2350 

scholen. De wedstrijd is geschikt vanaf groep 3 van 

de basisschool t/m 6 vwo van de middelbare school 
en ook voor HBO/WO-studenten. Er zijn dan ook 6 

versies. 
Elke leerling vult zijn vragenblad in op dezelfde dag, 

en alle leerlingen van eenzelfde school moeten hun 
vragenblad ook invullen op hetzelfde tijdstip. Die 

vragenbladen bestaan uit 12, 24 of 30 
meerkeuzevragen.  
 

 
De Rekenspellen bestonden uit een Sjoel-competitie en een 

Bingo met tafels. 
De Sjoelcompetitie was voor groepjes kinderen gemixt uit de 

groepen 3 t/m 8. Samen hebben ze gesjoeld en het 
gemiddelde van elke groep werd berekend en daaruit kwam 

een winnend groepje. 
Ook bij de Bingo kon gewonnen worden. Bij de Bingo met 

tafels waren de antwoorden van de opgelezen tafelsommen 

de getallen die je moest afstrepen op je kaart.  
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Creamiddagen in maart 

Op vrijdag 17 maart en donderdag 23 en vrijdag 24 maart hebben 
we crea-middagen. 

Tijdens de crea-middagen wordt er in groepjes gewerkt. Er wordt 
o.a. in de moestuintjes gewerkt, een speurtocht gemaakt, met vilt 

gewerkt, gehaakt, gekookt, met papier mache en met hout gewerkt 
en gefiguurzaagd. De kinderen mogen zelf kiezen bij welk groepje ze 

meedoen. 
Als u nog tijd en zin heeft om bij één van de groepjes te helpen, dan 

bent u van harte welkom!   Geef u op bij een leerkracht! 

 
  

Agenda  
• 22 maart – Leerlingenraad 

• 22 maart – Voorstelling Katton voor kleuters en peuters 
• 22 maart - schoolvoetbaltoernooi 

• 23 maart – MR vergadering 
• 27 maart – Theoretisch verkeersexamen groep 7 en 8 

• 27 – 28 maart – Directie tweedaagse 

• 30 – 31 maart – Studiereis naar Londen voor de nieuwste ICT ontwikkelingen in het onderwijs  
door juf Lianne en juf Johanna 

• 29 maart – Grote Rekendag 
 

 
Ingekomen: 

 


