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Van de directie
Beste ouders,
De leerlingen van groep 8 zijn goed voorbereid
gestart met de CITO toets. Wij zijn reuzetrots
op deze leerlingen. Zij verdienen de compliment
voor hun serieuze inzet en focus op de toetsen.
Donderdagmiddag was er tijd voor ontspanning.
Op 3 april hebben we met elkaar de Grote
Rekendag gevierd. Met een gezamenlijke
‘uitverhoudingmodeshow’ en diverse activiteiten
in de groepen.
Vrijdag 12 april hebben we een geweldige
sportdag beleefd. Met een programma voor de
onderbouw, midden- en bovenbouw. Waarbij de
leerlingen uit de groepen 8 de kleuters goed
hebben begeleid.

Fijne vakantie!
Jenny Horstink
We danken de ouders voor hun hulp bij het
koningsontbijt en de sportdag! Ook danken we
de ouders die ons assisteren bij de uitstapjes,
stadswandelingen, zwemles, begeleiding naar de
schooltuin, bezoeken aan de bibliotheek en
andere uitjes.
Vandaag hebben wij aandacht besteed aan het
Paasfeest, met verschillende activiteiten,
waaronder het maken van kunstwerk met oud
serviesgoed en gezamenlijk thee/ water drinken
met wat lekkers.

Wist u dat



op maandag 6 mei start blok 3 van de
naschoolse activiteiten
op vrijdag 10 mei komt de
schoolfotograaf voor groep 1-2 en de
peuters









donderdag 30 mei is het Hemelvaartsdag
en op 31 hebben we studiedag.
Leerlingen zijn beide dagen vrij.
Woensdag 8 mei: ouderbijeenkomst over
het kleuterthema Vervoer. Van 8:30 tot
9:15 uur in de aula. Vooral voor de
ouders van leerlingen in groep 1/2.
Woensdag 29 mei: ouderbijeenkomst
over het kleuterthema Vakantie. Van 8:30
tot 9:15 uur in de aula. Vooral voor de
ouders van leerlingen in groep 1/2.
Woensdag 12 juni: ouderbijeenkomst
over de overgang naar groep 3. Vooral
voor ouders van leerlingen in groep 2.
Van 8:30 tot 9:15 uur in de aula.

Nieuws uit de groepen

Koningsspelen op het plein bij de kleuters.
Judo
Zoals u weet hebben we extra bewegingslessen
ingekocht in de vorm van judo. De judolessen
slaan erg aan bij de leerlingen. Ze hebben er veel
plezier in en doen goed hun best.

Discussiëren kun je leren
De voorrondes van de Debatbattle in de Balie
waren goed georganiseerd en we hebben
ontzettend genoten. Beide vertegenwoordigers
van de groepen 7A ( Amo) en 7B (Roshendley)
wisten heel overtuigend hun mening te geven
over de stellingen. We zijn ontzettend trots op
ze! Roshendley mag naar de finale op vrijdag 17
mei.

Groep 7A luistert geconcentreerd naar de sensei.
Taaltrip groepen 5
De groepen 5 hebben een taaltrip gemaakt om
hun vocabulaire op speelse wijze een boost te
geven. Ze hebben veel geleerd over de
geschiedenis van Amsterdam.

Amo ( vijfde van links) krijgt zijn medaille.
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De Grote Rekendag
De Grote Rekendag was een enorm succes. Na
een feestelijke opening in de vorm van een
modeshow, werd er in de hele school gerekend
met verhoudingen.

De catwalk tijdens de gezamenlijke opening.

Rekenspelletjes bij groep 8
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