
    
 

 

MEI 2022 

Belangrijke datums  
 

   

      

M  9  Start schoolbreed thema        Deze week avond 4 daagse Bant 

D 10 

W 11  Hoofdluiscontrole         Groep 1/2 naar het Cultuurbedrijf  

D 12 

V 13  Groep 1/2  voorstelling op school    

    

M    16   

D  17    

W  18    

D  19   

V  20     

      

M  23    

D  24  Afsluiting schoolbreed thema  

W  25            Leerlingen vrij – studiedag Aves 

D  26  Hemelvaartsdag  - leerlingen vrij   

V  27   Leerlingen vrij   

 

M  30   

D  31         

 

 

Wist u dat... 
 

 -Groep 8 de eindtoets, Route 8, gemaakt heeft. 

 -Ze deze ochtend super goed, geconcentreerd hebben gewerkt. 

 -Ze een flesje toverwater hebben gekregen en dat vast en zeker geholpen heeft. 

 -We dit jaar plastic-soep als schoolbreed thema hebben gekozen. 

 -Alle groepen aan de slag gaan met allerlei opdrachten rondom het thema. 

 -Het nieuwe vakantierooster voor schooljaar 22-23 op onze website staat. 
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Vanuit de directie   
 

FORMATIE 2022-2023 

Momenteel zijn we druk bezig met de inzet van het 

personeel voor volgend jaar.  Zodra we weten hoe 

we de groepen en het personeel over de groepen 

verdelen zullen we dit met jullie delen.  

 

De sollicitatieprocedure voor de nieuwe directeur 

loopt. We hopen daar spoedig meer over te kunnen 

vertellen. Voor de zomervakantie is er gelegenheid 

om informeel afscheid te nemen. Hierover volgt 

later meer informatie. 

 

Meester Jelle heeft aangegeven na dit schooljaar 

van zijn pensioen te willen gaan genieten. We gaan 

op zoek naar een nieuwe vakdocent voor gym. De 

komende weken gelukkig nog mooie gymlessen 

van meester Jelle. Voor de zomervakantie zullen 

we uiteraard aandacht besteden aan zijn afscheid. 

 

 

KIJK-MOMENT 

Van 16 mei tot en met 20 mei starten we iedere 
ochtend met een kijk-moment.  
Van 8.15 uur tot 9.00 uur bent u van harte welkom 
om in de groepen mee te kijken. 
In iedere groep zullen er deze ochtenden 
verschillende activiteiten zijn. Soms gewoon het 
programma zoals we dat altijd doen, soms een 
andere gezellige activiteit om eventueel als ouder 
aan mee te kunnen doen. 
U kunt tot 9 uur in de verschillende groepen even 
kijken.  Bij meerdere kinderen kunt u dus van groep 
naar groep. Tot 9 uur blijven mag maar hoeft 
gezien de activiteiten niet. Het is vooral bedoeld om 
weer even sfeer te proeven, mee te kijken en te 
ervaren.  
We hopen dat veel ouders weer even een kijkje in 
de school komen nemen. De kinderen laten het 
jullie graag zien! 
 

 

KONINGSSPELEN 2021 

Een supergezellige dag en zonnige dag! Met een 

heerlijk ontbijt, mooie dans en verschillende spelen 

hebben we samen weer kunnen genieten. Super 

fijn dat ouders weer konden helpen en kijken. Dat 

maakt het allemaal toch wel een stuk feestelijker. 

 

 

 

 

Van groep 1 en 2 
 
THEMA PLASTIC SOEP 

Voor de vakantie hebben we het thema voorjaar 
afgesloten en hebben we de Koningsspelen 
gehad. Wat een feest en wat hebben we er mooi 
weer bij gehad. De kinderen hebben allemaal erg 
hun best gedaan! 
Na de vakantie starten we met het schoolbrede 
thema: plastic soep. We trekken het thema in de 
kleutergroep iets breder naar thema afval. 
Uiteraard gaan we leuke dingen doen, leren en 
ontdekken in de eigen groep, maar ook 
schoolbreed. Mochten de kinderen thuis nog 
materialen hebben die bij dit thema passen, 
zouden ze dit dan voorzien van naam mee mogen 
nemen naar school om het op de thematafel te 
zetten? 
 
We zijn op zoek naar plasticdoppen. Wie o wie 
helpt ons verzamelen? 
 
UITJE CULTUUR BEDRIJF 

We zouden vorige maand naar de voorstelling Echt 
wel van Koek en Ui! in het cultuur bedrijf.  Deze 
ging toen helaas niet door, maar we hebben een 
nieuwe datum: 11 mei gaan we met de hele groep 
naar het cultuur bedrijf om alsnog van de 
voorstelling te gaan genieten. We vertrekken rond 
9.20 uur en zullen rond 11.00 uur weer terug zijn 
op school. Hierbij wil ik ook de ouders bedanken 
die willen rijden. 
 
CULTUUR BEDRIJF OP SCHOOL 
Als we woensdag hebben genoten van de 
voorstelling komt er vrijdag 13 mei iemand op 
school van het cultuur bedrijf om met ons te 
dansen: Welke vormen bestaan er allemaal en wat 
kan je allemaal doen met die vormen? Een cirkel 
kan rollen, maar een driehoek dan? En kun je 
samen een vierkant dansen? Tijdens de 
Kiekeboedans ontdek je vormen op een andere 
manier en laat ze op muziek bewegen. Zo kom je 
pas echt in vorm! 
 

 

Van groep 3 en 4  
 

In april stond het uitje naar het cultuurbedrijf op het 

programma. Dit was een workshop over de 

beroemde schilder Corneille. Ook hebben we deze 

maand de Koningspelen gehad. Wat was dit weer 

een geslaagde dag! In de maand mei hebben de 

kinderen nog twee en halve week school. Wij gaan 

in deze twee en halve week ook aan de slag met 

het schoolbrede thema plastic soep.  



  

REKENEN 

Beide groepen starten na de meivakantie met blok 

8.  De kinderen van groep 3 leren hierbij het 

volgende:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In groep 4 worden de volgende doelen in blok 8 

geoefend: 

 
 

 

VEILIG LEREN LEZEN GROEP 3 

Na de vakantie gaan we weer hard aan de slag. 
Wij gaan verder met kern 10 van veilig leren 
lezen.  Hier leren de kinderen het volgende lezen: 

• Woorden zoals leeuw, kieuw, duw 

• Woorden zoals herfst en kortst 

• Woorden zoals bomen en nagel 

• Woorden zoals snavel en knopen 

• Woorden zoals hoepel, dansen, ballen, 
kegel 

• Woorden zoals angst, links, rechts, 
boeien 

• Woorden zoals leeuwen en ruwe 
   
Ook zijn de kinderen van groep 3 nog steeds 
dagelijks aan het lezen lezen. Eerst lezen we de 
tekst voor-koor-door en daarna lezen ze in duo’s 
in een boek. Het lukt de kinderen al aardig om 
zonder hakken de woorden en tekst in de 
leesboekjes te lezen. Het maken van 
leeskilometers is essentieel voor kinderen in deze 

leeftijdsgroep. Veel lezen zorgt voor een betere 
leesvaardigheid en een toename van de 
woordenschat.  
 
 

SPELLING GROEP 3 

Groep 3 is pas begonnen met staal spelling. Na de 

meivakantie zullen wij starten met blok 8. In de 

weken na de meivakantie leren de kinderen het 

zingwoord en het luchtwoord.  

Zingwoord: net als bij ding-dong. Bijvoorbeeld: ring, 

bang. 

Luchtwoord: korte klank + cht. Behalve bij: hij ligt, 

hij legt en hij zegt.  

 

SPELLING GROEP 4 

Groep 4 is op het moment bezig met blok 8. Hier 
leren de kinderen het volgende: 

 
 

TAAL GROEP 4 

Ook gaan we verder met het thema gek.  Hier leren 

de kinderen het volgende. 

• Woordenschat: De woorden die over gek 

gaan. 

• Spreken en luisteren: Een beschrijving 

geven van een schilderij en een 

denkgesprek voeren. 

• Taal verkennen: Ik weet wat een synoniem 

is. Ik weet wat een taalgrapje is. 

• Schrijven: Ik kan een rijmpje schrijven.  

 

 

Van groep 5 en 6 
 

TAAL 
In mei gaan we verder met 
het thema Jungle. We 
nemen de tijd om een mooi 
fantasieverhaal te schrijven. 
Dit schrijven koppelen wij aan 



  

wat we geleerd hebben met spelling. We gaan dus 
ook alle leestekens die we kennen in het verhaal 
gebruiken. Tot slot zullen we herhalen wat wij voor 
de vakantie hebben geleerd aan nieuwe woorden. 
Hierna hebben we nog 1 thema dus we nemen wat 
extra de tijd om eerdere doelen te herhalen. 
                                                                               
SPELLING  
We gaan beginnen in blok 8 alweer! 
Voor groep 5 betekent dit dat we 
woorden zoals meteen en terecht 
gaan leren schrijven. We horen een /u/ 
maar net als met voorvoegsel 
schrijven we dit anders dan dat we 
horen. Ook leren de kinderen de 
categorie: ‘tropisch woord’. Dit zijn woorden waarbij 
je /ies/ hoort maar dan /isch/ schrijft. Tot slot gaan 
we de woorden van het gids rijtje leren. Dit zijn 
woorden zoals gids en sinds. 
 
Voor groep 6 betekent dit dat ze het lollywoord 
gaan leren. Ze leren woorden die we schrijven met 
ene griekse y.Ook leren ze het tremawoord, dus 
woorden die geschreven moeten worden met een 
trema zoals Azië en Italië. Ze leren dat je woorden 
door de trema dan iets anders uitspreekt dan 
zonder trema. 
Ze hebben het vorige blok telwoorden geleerd en 
dit blok gaan ze het rangtelwoord leren. Het 
rangtelwoord geeft de volgorde in de telrij aan en 
dit gaan ze leren. 
Tot slot leert groep 6 in dit blok een uitbreiding van 
komma s meervoud. Ze leren dat er een komma s 
komt bij een lange klank, y of i aan het eind. Je zegt 
dan dus ‘Isa’s fiets. 
 
REKENEN 

Groep 5 gaat in mei werken met 
de volgende onderdelen: 
oppervlakte, omtrek, 
coördinaten, grafieken en 
grote deelsommen. Met het 
onderdeel oppervlakte en 
omtrek gaan ze vooral het 

verschil leren. Wanneer 
hebben we het nu over oppervlakte en wanneer 
bedoelen we de omtrek. En weten we dan ook nog 
hoe beide uit moeten rekenen?  Ook gaan ze de 
cm2 leren.  
Daarnaast zullen ze met tabellen en staafgrafieken 
gaan werken en vakken op een kaart opzoeken en 
benoemen: D2, E3.  
Tot slot gaan ze in mei aan de slag met grote 
deelsommen.  
 
Groep 6 gaat in mei met het onderdeel meten leren 
hoe ze de omtrek van een rechthoek moeten 
berekenen. Ze gaan dit doen met formules.  Verder 
leren ze dat 1l hetzelfde is als 1dm3 en ze gaan 
verschillende litermaten omzetten. Ze gaan in mei 

ook weer met kommagetallen aan de slag en ze 
gaan verder met aflezen van tabellen en het 
oefenen van (de keer moeilijkere) 
verhoudingstabellen 
. 
DAVINCI EN  TOPOGRAFI                                                                                                
We zijn gestart aan het 
laatste thema voor dit jaar: 
De Middeleeuwen. We 
hebben binnen dit thema 
van alles geleerd over 
ridders, familiewapens  en 
het leenstelsel van vroeger 
en gaan in mei ook over 
heksen leren en hoe het leven in de stad, in de tijd 
van de middeleeuwen, was. Ook in mei kijken we 
naar de natuur en gaan we onze rupsen en vlinders 
verder bestuderen.  
 
 

TOPOGRAFIE.  
We gaan verder met Noord-
Brabant. Eerst zullen ze een 
pitch gaan voorbereiden en 
die gaan ze dan presenteren. 
Ze leren de plaatsen als Oss, 

Bergen op Zoom, Eindhoven, Breda en ook 
wateren als de Maas en het gebied de Biesbosch. 
 

 

 

Van groep 7 en 8  

 

 
SCHOOLBREED THEMA 
Na de vakantie gaan we aan de slag met het 
schoolbrede thema Plastic Soep. Tijdens 
verschillende lessen zullen we meer te weten 
komen over het ontstaan van het probleem en 
zullen we ook op zoek gaan naar oplossingen. 
 
 

REKENEN 
Groep 7  

gaat 
bepaalde 

onderdelen herhalen. 
Daarnaast gaan ze deelsommen als 10375:125 
uitrekenen. Ze zullen lijngrafieken maken en 
ongelijknamige breuken optellen en aftrekken. Ze 
oefenen ook met kubieke maten hoe ze die om 
moeten  rekenen in litermaten.                                                
 
Groep 8 gaat kommagetallen delen met als 
uitkomst een kommagetal. Ze gaan verschillende 



  

hoeken leren benoemen als stomp, recht, scherp. 
Ze gaan ongelijknamige breuken groter dan 1 
aftrekken en schatten met breuken. Ze leren hoe 
ze verschillende combinaties kunnen berekenen. 
Ook zullen ze bezig gaan met het behalen van 
onderdelen die handig zijn voor volgend jaar.  
 

SPELLING 
In groep 7 zijn we nog steeds bezig 
met  blok 8. Ze gaan het Latijns 
voorvoegsel leren: advertentie, 
abnormaal, subgroep. Hier zijn 

geen regels voor het schrijven van deze woorden.  
We gaan verder met lastige werkwoorden zoals: 
heb ontmoet, heb ervaren.  En met grammatica 
herhalen we de aangeboden woordsoorten en 
zinsdelen.  
 
Groep 8 gaat het volgende herhalen: tremawoord, 
militairwoord, trema meervoud, 
Latijns voorvoegsel en de 
leenwoorden. De eerder 
aangeboden 
werkwoordsvormen worden 
herhaald zoals: lastige 
werkwoorden als opgegroeid en de gebiedende 
wijs.  
En ook groep 8 herhaalt de eerder aangeboden 
woordsoorten en zinsdelen.  
 
TAAL 
We stappen met taal over naar het Thema Plastic 
Soep, passend bij het schoolbrede thema. Hierbij 
zullen de kinderen kennis maken met het thema. 
Ze leren goede argumenten herkennen en 
schrijven. Deze argumenten kunnen ze gebruiken 
bij het debatteren in de groep en hun boodschap 
overtuigend over te brengen.  
 
MUSICAL 
We gaan de komende periode oefenen met de 
musical, zodat dit weer een groot feest wordt. 
Naast het oefenen van de rollen gaan we ook aan 
de slag met decorstukken en het decor. Hier 
zoeken we nog ouders die willen helpen. Hierover 
later meer.  
 

 
 

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

 

 

 

 
 
 
  


