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Koffie-uurtje van 8.30 tot 9.30 uur

Rapport mee

Wist u dat...
-We aan de laatste periode van het schooljaar zijn begonnen.
-We komende weken nog gewoon lekker door werken, ook al is het de afgelopen weken behoorlijk warm geweest
-We graag zien dat u uw kind ’s ochtends goed in de zonnebrandcreme zet voor schooltijd?
-Alle kinderen weer op de foto zijn geweest.
-U binnenkort een inlogcode ontvangt waarbij u de foto’s van uw kind kunt bekijken
-Het bestellen van de foto’s uiteraard geheel vrijblijvend is
-We twee nieuwe pickicktafels hebben
-De twee andere verkocht zijn, via fb, voor ruim 50 euro
-Dit geldbedrag aan de juffen van groep 7 en 8 meegegeven is voor een extraatje tijdens schoolkamp
-Dit jaar weer veel kinderen de A4D gelopen hebben.
-Wij dat een applausje waard vinden

Vanuit de directie
KOFFIE-UURTJE

Vrijdag 22 juni a.s. om 8.30 uur is het laatste koffieuurtje van dit jaar. Kom je ook? En probeer als je al
eerder bent geweest ook nieuwe ouders uit te
nodigen om mee te komen!
We horen jullie input graag.

JANTJE BETON OPBRENGST

De kinderen van groep 5 tot en met 8 zijn hard aan
de slag gegaan met het verkopen van de loten. Het
exacte bedrag is nog niet bekend. De ene helft van
de opbrengst is voor het goede doel. De andere
helft voor De Wending. Dit jaar verdubbelen we het
bedrag en gebruiken het als extra aanvulling op het
innovatiebudget en AV-bijdrage om extra
speeltoestellen op het plein te plaatsen. Goed
gedaan allemaal.
SCHOOLREISJES

Deze maand gaan alle kinderen op reis of vieren
ze een dag feest op school. We wensen iedereen
veel plezier en bedanken alle hulpouders alvast
hartelijk!
PRIVACY

Per 25 mei is de nieuwe AVG wet van kracht. We
hebben op onze website aangegeven hoe wij hier
als stichting mee om gaan.

FORMATIE

Voor het nieuwe schooljaar is bekend hoe de inzet
van de leerkrachten over de groepen wordt
verdeeld.
Groep 1 & 2 :
Juf Susan maandagochtend dinsdag woensdag
en juf Emily (WPO) donderdag en vrijdagochtend
Groep 3 & 4:
Juf Maaike maandag, dinsdagochtend, donderdag
en vrijdag en juf Nathalie dinsdagmiddag en
woensdagochtend.
Groep 5 & 6:
Juf Marijke maandagochtend, dinsdag, woensdag
en vrijdag en juf Nathalie maandagmiddag en
donderdag.
Groep 7 & 8:
Juf Edith maandag, dinsdag en vrijdagochtend en
juf Hanneke woensdagochtend en donderdag.
Op vrijdagmiddag juf Susan en juf Emily.
Daarnaast hebben we extra uren, deels doordat
ons leerlingaantal stijgt en deels door extra gelden
vanuit het ministerie om de werkdruk te verlagen.
Deze zetten we in voor extra ondersteuning van
individuele leerlingen of het werken met kleine
groepjes. Maandagochtend en dinsdagochtend: juf
Nathalie. Woensdagochtend om en om; juf Edith.
Donderdag en vrijdagochtend; juf Susan
Daarnaast heeft iedere leerkracht, naast de
woensdagmiddag, nog een dagdeel geen groep
om allerlei andere werkzaamheden voor de groep
en / of de school te doen.
Juf Susan op maandagmiddag
Juf Maaike op dinsdagmiddag
Juf Marijke op maandagmiddag
Juf Edith op vrijdagmiddag
Juf Hanneke op vrijdagochtend.
Tot slot wordt de inzet van onze IB-er (inter
begeleider) van 2 dagdelen naar 3 dagdelen
uitgebreid. Dit speelt op meer scholen en heeft op
onze school tot gevolg dat wij afscheid moeten
nemen van meester Loe. Na 7 jaar IBwerkzaamheden voor onze school blijft hij IB-er op
de Fondali in Creil en voor De Wissel en De
Schakelvoorziening in Emmeloord en Luttelgeest.
Wij gaan samen met ons bestuur op zoek naar een
nieuwe collega die de IB-taken op zich gaat nemen
voor onze school.

We vinden het jammer dat Loe onze school gaat
verlaten maar begrijpen dat uitbreiding van uren op
4 locaties niet past binnen een volledige werkweek.
Voor de zomervakantie nemen we afscheid van
Loe.

-formulier medicatie, indien nodig
-controle adresgegevens en telefoonnummers
Zo starten we het nieuwe schooljaar met de juiste
gegevens.
MUSICAL

Ook maken we het komende jaar weer gebruik van
vakdocenten voor de vakken muziek, gym en
lessen leren leven.
Wij zijn blij met de ruime formatie. Als er vragen of
opmerkingen zijn dan horen wij het graag.

UURTJE FEEST

Zondag 10 juni is de gezinsviering in de Bantsiliek
met als thema ik zie, ik zie ….Dus zet allemaal je
mooiste bril op. Graag heten wij jullie van harte
welkom om 10 uur. De leerlingen zullen helpen
door liedjes te zingen. Ook zullen er verschillende
knutselwerkjes van de kinderen hangen. Tijdens de
viering wordt een collecte gedaan. Dit is om de
onkosten van de viering te dekken en als tweede
voor de Barthimeushage. Dit is een school voor
blinden en slechtzienden. We sluiten af met koffie,
thee, ranja en wat lekkers. Hiervoor zijn wij op zoek
naar ouders of kinderen die cake willen bakken
voor bij de koffie. Graag aanmelden bij Jellien
(moeder van Marle en Inthe).

Hoewel we dit jaar een heel lang schooljaar
hebben schiet het toch al wel weer op. In de een
na laatste week is weer de traditionele musical. Net
als vorig jaar stralen groep 7 en 8 tijdens deze
musical als ware sterren op het podium
maar…..ook voor groep 1 tot en met 6 is een kleine
‘rol’ toebedeeld. Zo kunnen ook zij alvast wennen
aan het mooie podium in de Bantsiliek. We nodigen
dan ook alle ouders, opa’s oma’s enz… uit om op
10 juli te komen kijken. In de pauze is de
traditionele verloting. De opbrengst van de
verloting wordt gebruikt om de kosten van de
musical te dekken.
ONDERZOEK

ZWEMVAARDIGHEID

De gemeente Noordoostpolder wil graag weten
hoe zwemvaardig onze inwoners zijn. Kunnen
zwemmen is belangrijk in een gemeente als de
onze met veel water. We willen daarom
onderzoeken wat het niveau van zwemvaardigheid
van kinderen is op de basisschool. Om hier meer
zicht op te krijgen heeft de gemeente het Mulier
Instituut gevraagd hier onderzoek naar te doen
(meer informatie: www.mulierinstituut.nl).

UITSLAG EINDTOETS

De kinderen van groep 8 hebben de uitslag van de
eindtoets binnen. De uitslag is met ouders en
kinderen besproken en inmiddels hebben ze
allemaal een mooie plek op het VO gevonden.
Dit jaar was de gemiddelde score van onze school,
net onder het landelijk gemiddelde.
RAPPORTEN

Op vrijdag 29 juni gaan de rapporten weer mee
naar huis. De week daarna volgen de gesprekken
weer. In sommige gevallen zijn nog niet alle citotoetsen ingevuld omdat we waarschijnlijk in de
eerste week van juli nog verder gaan met toetsen.
We communiceren dan tijdens het gesprek of gelijk
daarna het resultaat van de toetsen.
Tijdens de gesprekken vragen we u ook allemaal
alvast een aantal formulieren voor het nieuwe
schooljaar in te vullen.
-overblijfmomenten nieuwe schooljaar
-toestemming foto’s website en facebook

De kinderen van groep 5 en 6 zullen een korte
vragenlijst invullen (8 vragen) waarin wordt
gevraagd naar het zwemdiploma dat zij bezitten,
waar zij deze hebben gehaald en of zij nu nog
(vaak) zwemmen. Juf Marijke zal de vragenlijsten
uitdelen en uw zoon/dochter vult deze zelf in. De
gegevens zullen anoniem door het Mulier Instituut
worden verwerkt zodat niemand weet wat uw
zoon/dochter heeft ingevuld. Mocht u bezwaar
hebben tegen deelname van uw kind aan deze
vragenlijst dan kunt u dit aangeven bij juf Marijke of
de directie.
De resultaten van het onderzoek wordt gedeeld
met de school. Wanneer de resultaten van het
onderzoek daarom vragen, zal de gemeente kijken
wat voor acties nodig zijn.

Van groep 1 en 2

Van groep 3 en 4

THEMA NEDERLAND

WELKOM IN GROEP 4

Na de meivakantie van twee weken zijn we gestart
met het thema Nederland. Wat zijn de kinderen
enthousiast en ze weten toch al best wel wat van
Nederland. De komende weken gaan we verder
inzoomen op de vraag hoe Nederland er eigenlijk
uitziet, waar wonen wij en waar ligt Bant.
Ook gaan we een start maken met de Cito toetsen
die in juni weer afgenomen gaan worden.

GROEP 3 EN 4

Op 8 juni hebben wij een schoolpleinfeest voor
groep 1 en 2. Dit feest zal ook in het teken staan
van Nederland. We gaan leuke spelletjes doen en
wie weet komt er nog een leuke verrassing….
Deze ochtend mogen de kinderen hun fruittas thuis
laten. Er wordt gezorgd voor wat lekkers te eten en
te drinken. Natuurlijk mogen de kinderen deze dag
lekker ‘Hollands’ verkleed op school komen. Rood,
wit, blauw of als boertje of boerinnetje of of of…..
17 juni is het vaderdag. Wij gaan met de kinderen
ons best doen om weer iets moois te knutselen
voor de lieve papa’s. Dit doen we weer groep
doorbrekend, zodat de oudere kinderen de jongere
kinderen kunnen helpen.
Iedereen bedankt voor het meenemen van de
kleren voor de meisjes. We hebben ondertussen
genoeg gekregen, en zijn iedereen hier dankbaar
voor.
In juni krijgen we ook het jaarlijks GGD bezoek voor
de kinderen van groep 2. De ouders krijgen hier
een persoonlijke uitnodiging voor met een voorstel
voor een tijd. Mocht deze tijd je niet schikken kan
je onderling ruilen maar geef dit even door aan de
leerkracht. De lijst met tijden is bij ons beschikbaar.

In groep 4 verwelkomen we twee nieuwe meiden:
Yousra en Sibgha. Welkom allebei en we wensen
jullie een hele fijne tijd op De Wending!

Na de vakantie zijn we direct van start gegaan met
het thema De Wereld en hebben wij gewerkt over
het land Afrika. Leuk om de betrokkenheid bij de
kinderen te zien. Zij slurpten alle informatie naar
binnen. Ook zijn er leuke dingen gemaakt.
Het schoolreisje komt er ook al aan. Hier hebben
wij veel zin in. Wij gaan naar Drouwenerzand. Op
hun website kan je vast kijken wat voor leuke
dingen daar op ons wachten. Deze maand gaan we
ook weer de cito toetsen afnemen.
REKENEN

Groep 3 is nog bezig met het laatste blok van
rekenen. Het overschrijden van het tiental bij de
sommen tot 20 is nieuw, maar er wordt in dit blok
ook veel herhaald wat heel belangrijk is om straks
in groep 4 weer verder te kunnen.
Groep 4 heeft de tafels 1 t/m 5 en 10 nu gehad en
krijgen straks in groep 5 de resterende tafels. Wij
blijven de aangeleerde tafels wel herhalen, zodat
ze niet weg kunnen zakken. Sommige kinderen
leren zichzelf ook de andere tafels al aan. Wij
vinden dat prima, want blijkbaar hebben ze nu de
smaak te pakken en daar moet je gebruik van
maken. Het klokkijken mag nog wel wat aandacht
hebben.
SPELLING

Met spelling heeft groep 3 de categorieën voor dit
jaar nu gehad en bestaan de laatste 2 blokken
vooral uit herhaling.
Groep 4 heeft veel behoefte aan het herhalen van
de categorieën met de daarbij horende regel. We
oefenen dit veel via coöperatieve oefeningen.
Daarnaast weten we welke categorieën ze nog wat
moeilijker vinden en tijdens het dagelijks dictee
oefenen we die nog eens extra.

LEZEN

Voor groep 3 is het belangrijk om leeskilometers te
maken. Op die manier gaan ze steeds vloeiender
en vlotter lezen. Op dit moment zijn ze bezig met
kern 10. In deze kern leren ze het volgende: Niet
alleen voor groep 3 is het goed om veel te lezen,
maar ook voor groep 4 is dat belangrijk. Ook zij
ontwikkelen zo hun leestempo. Daarnaast is lezen
ook goed voor de ontwikkeling van de
woordenschat.

Ook gaat groep 5 leren wat een voorzetsel is. Hier
zijn we al veel mee bezig geweest in de groep, dus
dit zal voor de meesten niet erg lastig zijn!
Groep 6 leert twee nieuwe categorieën. Dat zijn het
“lolly-woord” en het “tremawoord”. Daarnaast gaat
groep 6 verder met het uitbreiden van de komma-s
in een meervoud. Ook leert groep 6 wat een
rangtelwoord is. De meeste kinderen weten dit al,
dus dan kunnen we dit extra gaan oefenen.
SCHOOLREISJE

TAAL

Taal heeft tijdens het thema De Wereld op een laag
pitje gestaan en daar zijn we nu weer volop mee
bezig. Wat zijn er toch veel verschillende soorten
bedden en wat kan je het woord bed in veel
samenstellingen gebruiken.

Maandag 4 juni gaan we met groep 5/6 op
schoolreisje. Het was voor de kinderen lang een
verrassing, maar eindelijk weten ze waar we heen
gaan! We gaan naar Duinen Zathe. Een leuk
speelpark, waar de kinderen hun eigen gang
kunnen gaan. Wij hebben er ontzettend veel zin in!

Vanuit het thema Lui maken we de overstap naar
het thema Gek

Van groep 5 en 6
TOPOTOETS
NIEUWE LEERLINGEN

Alweer een nieuwe leerling erbij!
Dinsdag 5 juni komt Sylvanna bij ons in de groep.
Samen met haar ouders is zij verhuisd naar Bant.
Heel veel plezier in onze groep en op De Wending!

THEMA; DE WERELD

Zoals jullie weten werken we in de klas aan het
thema: “China”. We hebben al allerlei Chinese
dingen geleerd en een aantal Chinese
werkstukken in de klas hangen. We hopen dat jullie
donderdag met de afsluiting allemaal langskomen
om een kijkje in onze klas te nemen.
SPELLING

Met spelling beginnen we aan het laatste, nieuwe
blok van dit jaar. De blokken die hierna komen zijn
opgesteld als herhaling van het afgelopen jaar.
Groep 5 en 6 begint aan blok 8.
Groep 5 gaat leren hoe je het “tropisch-woord”
schrijft. Dit zijn woorden die eindigen op –isch. Ook
gaat groep 5 de categorie: voorvoegsel uitbreiden.
Het gaat hier niet om echte voorvoegsels, maar
woorden die er veel op lijken, zoals: mevrouw en
skelet.

Alle kinderen hebben een oefenblad en een
antwoordenblad mee gekregen om de topotoets te
leren. Deze is op 12 juni.
ASSESSMENT

Woensdag 20 juni heeft juf Marijke een
assessment. Alle leerkrachten die bij Aves voor
een vaste aanstelling in aanmerkingen komen
worden door twee directeuren van de stichting
‘beoordeeld’. Zij komen deze ochtend meekijken in
de klas en daarna zal meteen een eindgesprek
volgen. Op dat moment neemt juf Maaike of juf
Nathalie de klas over.

Van groep 7 en 8
SCHOOLKAMP

Yes! Het is juni, de maand waarin wij met elkaar op
kamp gaan! Maandagmorgen 4 juni om 9.00 uur
vertrekken wij op de fiets naar Oosterzee en
woensdag 6 juni zijn we rond 15.00 uur terug op
school. Verdere informatie volgt nog middels een
echte ‘kampbrief’. Wij hebben er hartstikke veel zin
in en doen alvast een zonnedansje 

WORKSHOP

Woensdag 13 juni gaan wij met elkaar naar het
Musisch Centrum voor een workshop ‘Graffiti’. Het
vervoer is inmiddels geregeld. Klassenouders en
rijders, alvast hartelijk dank.
Deze maand gaat het laatste rapport van het
schooljaar mee. Denkt iedereen nog even aan het
inleveren van het rapport want we missen er nog
een aantal?
Komende periode staat in het teken van kamp en
musical. Maar daarnaast werken wij keihard aan de
andere vakken op het programma. In juni staan de
cito’s weer gepland (rekenen, spelling, begrijpend
lezen en technisch lezen). Groep 8 doet hier niet
aan mee omdat zij de Route8 toets in april al
hebben gemaakt. Zij bereiden zich voor op het VO.
In juni krijgen de leerlingen uit groep 8 een
uitnodiging om op een avond kennis te maken met
de nieuwe klas. Spannend maar o zo leuk!
Wij merken in de klas dat bij een aantal leerlingen
de tafels weer ver weg zijn gezakt en ze hebben ze
zo hard nodig tijdens het dagelijkse rekenwerk.
Willen jullie dit thuis ook oefenen? Onder
afwas/hond uitlaten/in de auto….

voor Jantje Beton en deels voor school. Het
bedrag voor school (wordt verdubbeld door de
school) gaat dit jaar naar een interactief
speeltoestel voor op het plein. De kinderen zijn in
groepjes bezig geweest wat er allemaal is en wat
voor De Wending een mooie aanvulling is. De
mooiste toestellen werden er gevonden, maar ze
schrokken van de prijs. De kinderen kwamen met
mooie toestellen die een aanvulling kunnen zijn
voor het bewegend leren. Op de foto’s ziet u hoe
ze hier in groepen mee aan de slag zijn geweest.
Niet alleen berekenen wat we voor het bedrag
kunnen kopen, ook democratisch kiezen,
rekeninghouden met alle leeftijden in de school en
waar gaan we de toestellen plaatsen. Kortom veel
overleggen, berekenen, zoeken en discussie. Ook
dat is leren!

LEERDOELEN GROEP 7

Spelling
 Latijns voorvoegsel: advertentie,
abnormaal, objectief
 Lastige werkwoorden: heb ontmoet
Rekenen
 Grote deelsommen (herhaald aftrekken /
staartdeling)
 Grote keersommen (13x65=)
 Vermenigvuldigen van breuken
 Schema’s tabellen aflezen
LEERDOELEN GROEP 8

De kinderen gaan aan de slag met de reken- en
spellingdoelen die in hun doelenmap staan. Dit zijn
doelen naar aanleiding van de toetsen die de
kinderen gemaakt hebben (dingen die ze nog lastig
vinden, die ze nog niet voldoende beheersen)
Daarnaast werken de kinderen op Snappet aan
hun rekenlessen uit de methode Alles Telt. Blok 5
en 6 is vooral herhaling van het afgelopen jaar.
Voor spelling werken ze verder in hun werkboek en
binnen de methodesoftware op de computer.
JANTJE BETON EN PLEIN

Dit jaar doen wij met groep 5 t/m 8 weer mee met
Jantje Beton. De kinderen gaan proberen zoveel
mogelijk loten te verkopen. De opbrengst is deels

Vriendelijke groet
mede namens het team,
Ella van Essen en
Sandra van der Tempel

