
 

 
 

 

 

APRIL 2021 

Belangrijke datums  
 

   

D 1  Paasviering    

V   2  Goede Vrijdag,  leerlingen vrij   

 

M 5  Pasen, leerlingen vrij  

D 6 

W     7     

D      8     

V      9           

   Zondag om 10 uur, online uurtje feest. Thema: gemaskerd feest    

M    12   

D  13  Schoolfotograaf vervalt, we hopen dat er in juni wel een mogelijkheid is. 

   Nationale buitenspeeldag  

W  14                                                       

D  15    

V  16    

Deze week facultatieve oudergesprekken          

M  19 

D  20  Eindtoets groep 8 

W  21  Eindtoets groep 8 

D  22 

V  23  Koningsspelen 

 

M  26  Aves-dag       leerlingen vrij, studiedag voor alle Avesscholen.  

D   27  Koningsdag   leerlingen vrij 

W   28 

D  29 

V   30  Speelgoeddag groep ½                                               Start meivakantie  tot 17 mei  

 

 

Wist u dat... 
 

 -We in de eerste week van april de ontruiming oefenen  

 -We dit jaarlijks minimaal twee keer oefenen 

 -De leerlingen van groep 7&8 verbeterpunten hadden voor het Wendingjournaal  

 -Zij op tourbeurt het journaal mogen presenteren en samenstellen 

 -Uurtje feest een gemaskerd feest organiseerd op 11 april 

 -Dit een digitaal feestje is en niet alleen gaat over mondmaskers 

    April 21 

 



  

Vanuit de directie   
 

FACULTATIEVE OUDERGESPREKKEN 

Deze maand staan de facultatieve 

oudergesprekken gepland, dit zijn gesprekken 

waar u als ouder gebruik van kunt maken als u 

behoefte heeft aan een extra gesprek. Ook kunnen 

de leerkrachten u uitnodigen voor dit gesprek b.v. 

op basis van afspraken uit het vorige gesprek.  

U krijgt de uitdraai van het cito-overzicht (groep 3 -

8) van de leerkracht mee. Mocht u hierover vragen 

hebben dan kunt u zich inschrijven voor dit 

gesprek. Via Parro komen de beschikbare tijden en 

dagen weer naar u toe. 

 

 
 

VASTENACTIE, PALMPASEN EN PASEN 

Donderdag 1 april, Witte Donderdag, is er een 

Paasviering op school voor en met alle kinderen. 

Uiteraard iedereen in de eigen groep. We hopen 

het totaalbedrag van de Vastenactie die ochtend 

ook bekend te kunnen maken.  

     

ROUTE 8 

Ook dit jaar maken de leerlingen van groep 8 weer 

de route 8 eindtoets. Deze toets is een digitale 

eindtoets die over meerdere  dagen verspreid 

afgenomen kan worden. Wij wensen onze kanjers 

van groep 8 veel succes! 

 

KONINGSSPELEN 23 APRIL  

Vrijdag 23 april is het weer zo ver, de 

Koningsspelen. Deze dag zullen we helaas ook 

‘gescheiden’ moeten vieren maar…...we maken er 

per groep een feestje van.   

 

 
 

BUITENSPEELDAG 

Dinsdag 13 april is de nationale buitenspeeldag. 

Als school doen wij hier uiteraard aan mee! Deze 

dag is er extra aandacht voor bewegend-spelend-

buiten-leren. 

 

ENQUETE  

Jaarlijks worden leerlingen van groep 5 tot en met 

8 middels een standaard leerling enquête 

bevraagd over hun tevredenheid t.a.v. onze 

school. Zij vullen de enquête anoniem in. De 

resultaten worden verwerkt en besproken en er 

wordt gekeken op welke punten we goed scoren en 

waar we ons als school kunnen versterken. 

De komende maand worden de kinderen weer 

gevraagd de enquête in te vullen. Dit gebeurt onder 

schooltijd, digitaal. We houden u op de hoogte van 

de uitkomsten.  

 

AV 

Ouderavond 3 maart 2021 

Er was een mooie opkomst voor de online 

ouderavond. Het financiële jaaroverzicht van 2019-

2020 is gedeeld en er is akkoord voor gegeven, net 

als de begroting voor 2020-2021. We hebben 

besloten de ouderbijdrage te houden zoals deze is 

omdat we door corona niet weten wat wel door kan 

gaan en wat niet. Daarnaast zullen sommige 

activiteiten meer onkosten hebben (denk aan 

voorverpakt eten en drinken) De kascommissie 

heeft decharge verleend. Berber treedt uit de 

kascommissie en Ilona neemt het stokje van haar 

over.  

We zoeken nog nieuwe leden voor de AV, Alda 

treedt af. We hebben aanmeldingen gehad, echter 

zijn er meerdere leden die moeten af treden, 

daarom vragen we nogmaals of er ouders zijn die 

zich willen aansluiten bij de AV. Vraag gerust aan 

één van de leden wat het precies inhoud.   

 

Op 25 april zal de AV de bijdrage automatisch 

incasseren. Indien u daarvoor geen toestemming 

heeft gegeven ontvangt u een factuur 

 
Groetjes,  A.V.  
 

FOTOGRAAF 

Helaas mag de fotograaf onze school nog niet 

bezoeken. We hopen dat in juni de richtlijnen iets 

versoepelen en dan alsnog schoolfoto’s te kunnen 

maken. We houden jullie op de hoogte.  
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Van groep 1 en 2 
 
 
AFSLUITING THEMA LENTE 

Het thema lente hebben we afgesloten met een 

leuke Paasviering. De kinderen hebben eieren 

gezocht in het bos en wat waren ze fanatiek! 

Gelukkig kregen alle kinderen nog een lekkere 

chocolade-ei als bedankje voor het harde zoeken.   

 

THEMA KONINGSDAG 

Na de paasdagen zijn we weer uitgerust en gaan 

we starten met een nieuw thema. Het thema voor 

de komende 3 weken zal zijn: Koningsdag. Tijdens 

dit thema gaan we o.a. onderzoeken wat een 

koning allemaal doet, gaan we een paleis bouwen 

in de bouwhoek, maken we kennis met de letter W 

en A, voeren we kringgesprekken over wat de 

kinderen zouden doen als zij koning of koningin 

zouden zijn en natuurlijk nog veel meer.  

Dit thema sluiten we af met de Koningsspelen op 

23 april.  

 

SPEELGOEDDAG 

Op vrijdag 30 april is het speelgoeddag. Deze 

ochtend mogen de kinderen hun favoriete 

speelgoed meenemen om mee te spelen. Zou je 

met je kind willen kijken welk speelgoed geschikt is 

om mee te geven?  

 

 

Van groep 3 en 4  
 

En dan is het alweer april. Het groepsoptreden zit 

er onder andere alweer op.  

 

Rekenen  

Groep 3 gaat in april verder met blok 5 van 

rekenen. In dit blok oefenen het tellen tot 50 in 

sprongen van 2 en het plaatsen van getallen op de 

getallenlijn tot 50. Daarnaast gaan we verder 

oefenen met het splitsen van getallen. Ook 

oefenen we het rekenen met geld en klokkijken.  

Groep 4 zal in april starten met blok van 5 rekenen. 

Hierbij gaan we oefenen van het splitsen van 

getallen in tienen en enen, gaan we weer verder 

met het rekenen met geld, meten we in centimeters 

en gaan we rekenen met 5 en 10 minuten. Ook is 

groep 4 de tafels aan het oefenen. Elke donderdag 

wordt er een tafel getoetst en wordt een nieuwe 

tafel aangeboden. Donderdag 1 april staat de toets 

van de tafel van 5 op het programma en herhalen 

we de eerder aangeboden tafels (x1, x2, x10). 

Donderdag 8 april wordt de tafel van 3 

geïntroduceerd.  

Drie ochtenden in de week starten we de dag met 

15 minuten rekenspelletjes. Dit doen we om 

kinderen de sommen te laten automatiseren. De 

kinderen zijn hierbij ingedeeld op niveau. Zo zijn er 

groepjes die sommen tot 10 oefenen, groepjes die 

sommen tot 20 oefenen en groepjes die al met 

sommen tot 100 aan de slag zijn.  

 

Lezen  

Groep 3 is erg druk aan het oefenen met het lezen. 

Op maandag krijgen zij een tekst aan geboden. De 

herhalen we dagelijks. Daarna lezen de kinderen in 

duo’s in een boek.  Ook groep 4 is tijdens het List 

lezen druk bezig met het oefenen van het lezen.  

 

Veilig leren lezen, groep 3 

Groep 3 start na Pasen met kern 10 van Veilig leren 

lezen. In deze kern oefenen de kinderen het 

volgende: 

 
 

Spelling 

Groep 4 start volgende week met het zevende blok. 

In dit blok ligt de focus op het inslijpen van de 

categorieën die dit jaar aangeboden zijn. 

Daarnaast oefenen de ook het herkennen van het 

enkelvoud en meervoud van het zelfstandig 

naamwoord.  

Ook groep 3 is gestart met spelling. Zij hebben 

categorie 1, het hakwoord, al aangeboden 

gekregen.  

Hakwoord: ik schrijf het woord zoals ik het hoor. 

Bijvoorbeeld: start, boek, drop. 

Speciaal hakwoord: daar mag geen /u/ tussen. 

Bijvoorbeeld: worm, melk, dorp. 



  

 

Da Vinci 

Met Da Vinci zijn we bezig met het thema ‘polen en 

planeten’. We gaan het hebben over het klimaat, 

de evenaar, planeten en magnetisme. De aarde 

wordt ook wel de blauwe planeet genoemd 

vanwege al het water. We vergelijken de planeten 

in ons zonnestelsel.  

 

 

Van groep 5 en 6 
 

TAAL 

We hebben het met taal het thema ‘draaien’ 

afgerond en zijn begonnen met een nieuw thema. 

Het nieuwe thema is het thema ‘geld’. In dit thema 

gaan we het over de volgende dingen hebben:  

• Uitdrukkingen die over geld gaan 

• Woorden over geld 

• Reclameteksten bekijken 

• Luisteren naar inleiding, kern en slot van 

een verhaal en denkgesprek voeren. 

Op het eind van het thema gaan de kinderen zelf 

een weettekst schrijven over geld en daar gaan ze 

een leuk boekje van maken.  

 

REKENEN 

Groep 5 is de afgelopen maand heel druk bezig 

geweest met Snappet. We zien dat de doelen 

door de kinderen mooi gehaald worden en ook in 

de werkpakketten zijn ze hard bezig. De komende 

periode zijn ze bezig met de volgende 

onderdelen. 

• Leren van de betekenis van een 

kommagetal 

• Cijferend optellen met een 0 in het 

antwoord 

• Getallen tot 10.000 maken en splitsen 

• Aftreksommen met een tekort. 

Groep 6 zal in de maand april  hier mee aan het 

werk gaan: 

• Kommagetallen splitsen en maken 

• Grote deelsommen schattend oplossen 

• Omtrek van een rechthoek bereken met 

een formule 

• Kubieke meter leren 

• Sommen uitrekenen via een 

verhoudingstabel 

• Miljoentallen uitspreken en opschrijven. 

 

Er worden weer veel nieuwe doelen geleerd en 

aangeboden.  

 

SPELLING 

Groep 5 is bezig met blok 7 van spelling. Omdat 

toch best veel kinderen spelling nog lastig vinden 

zijn we o.a.  op verschillende manieren aan het 

oefenen met de woorden: 

✓ 3x per dag draaien we aan het rad en 

oefenen we de categorie die we draaien. 

✓ Bij het schrijven van de woorden zijn we 

vooral bezig met het op de juiste manier 

hakken van de woorden. Dit vinden ze 

nog erg lastig 

✓ Zuluconnect nog meer inzetten. 

✓ Een leuk ‘feestje’ als de 

kinderen minder fouten 

maken in hun 

spellingstoets. 

De komende periode oefenen we met het 

colawoord (cavia,code), het achtervoegsel (bijv. 

moeilijk en prachtig) en grondwoord + te/ste 

(breedte). Daarnaast wordt bij grammatica 

geoefend met de dubbele punt, aanhalingsteken 

en het uitroepteken. 

 

Groep 6 krijgt in blok 7 te maken met het 

klankgroepenwoord en dit wordt uitgebreid met 

woorden met -ueel,-eaal. (individueel). Het 

garagewoord (horloge, etalage) en het kilowoord.  

De werkwoordspelling wordt herhaald en met 

grammatica komt het telwoord (twee, tien) aan 

bod.  

 

DAVINCI EN TOPO 

Met Topo hebben we nu 

Gelderland gehad en hierna 

gaan we bezig met 

Zeeland. 

 

Met Davinci 

gaan we verder 

met het thema 

‘Het leven op het land’. Deze zullen we gaan 

afronden en de kinderen kunnen dan hun 

muurkrant presenteren. 



  

Aan het eind van april gaan we starten met een 

nieuw thema namelijk: ‘Het leven in en rond het 

water’. We zullen dan o.a. kijken naar planten en 

dieren in het water maar ook meer leren of de 

kringloop van het water en hoe mensen zichzelf 

beschermen. 

 

Van groep 7 en 8  
 

 

De komende periode zullen we gebruiken om 

extra aandacht te besteden aan onderdelen die 

de kinderen nog lastig vinden. De kinderen zullen 

zelf doelen opstellen waar ze nog aan willen 

werken. 

 

TAAL 

Het huidige thema heet ‘Buitenissig’. Dit thema 

staat in het teken van gekke eigenschappen van 

dieren. Deze eigenschappen maakt de dieren 

extra interessant om meer over te ontdekken en 

te schrijven. We maken met de klas een 

buitenissig dierenkwartet. De kinderen zorgen zelf 

voor de beschrijvingen van deze dieren.   

 

ENGELS 

Het doel bij Engels is dat de kinderen hun 

woordenschat vergroten en dat ze bekend worden 

met de uitspraak van sommige woorden. Tijdens 

de lessen zijn we bezig met het thema Animals. 

De kinderen kunnen een kort gesprek voeren over 

hun favoriete dieren. De omschrijvingen die ze bij 

Taal leren te maken, kunnen ze ook gebruiken om 

deze om te zetten naar het Engels.   

 

Da Vinci 

Er zijn inmiddels twee totempalen gemaakt door 

de leerlingen. De kinderen maken in duo’s een 

werkstuk over een zelfgekozen indianenstam. Bij 

het maken van dit werkstuk leren ze over de 

betreffende indianenstam en hoe een werkstuk is 

opgebouwd. Hierbij maken ze gebruik van Word, 

verschillende (internet)bronnen en zijn ze bezig 

om de gelezen informatie om te zetten in eigen 

woorden.  

 

Spreekbeurt 

De maand april staat ook in het teken van 

spreekbeurten. Het voorbereiden van de 

spreekbeurt gebeurt thuis. Dit is huiswerk. De 

kinderen hebben allemaal een formulier mee 

gekregen waarin staat hoe je een spreekbeurt 

maakt. Op de achterkant staat waarop de 

spreekbeurt beoordeeld wordt, zodat ze hier al 

rekening mee kunnen houden. De kinderen 

mogen zelf een onderwerp kiezen dat zij 

interessant vinden. 

 

Musical 

We zullen de komende tijd gaan oefenen met de 

musical. Samen hebben we een keuze gemaakt 

welke musical het dit jaar gaat worden! Eerst 

zullen we het hele script doorlezen en de rollen 

verdelen. We zijn erg benieuwd naar het 

acteertalent van de klas.  

 

 
 

Route 8 

Deze maand wordt de route 8 toets afgenomen bij 

de leerlingen van groep 8. Het resultaat heeft 

geen effect meer op het VO-advies, maar is een 

mooie kans voor de kinderen om te laten zien wat 

ze kunnen. Het zou een bevestiging moeten zijn 

van het gekregen schooladvies.  

 

 
 

DOELEN 

Klassikale leerdoelen van de komende periode:  

 

Groep 7:  

Nieuwe categorie bij spelling: 

 
 

Werkwoordspelling: lastige werkwoorden, 

voltooide tijd met gebruik van ’t kofschip-x en 

gebiedende wijs. 



  

Woordsoorten: bezittelijk voornaamwoord, 

zinsontleding 

Rekenen groep 7: Lengte – en inhoudsmaten 

omzetten, oppervlaktes berekenen, keersommen 

onder elkaar op de korte manier, staartdelingen.  

 

Groep 8: 

Spelling: de categorieën worden herhaald.  

Werkwoordspelling: lastige werkwoorden, 

voltooide tijd met gebruik van ’t kofschip-x.  

Oefenen met zinsontleding: persoonsvorm, 

onderwerp, lijdend voorwerp, meewerkend 

voorwerp, bepaling van plaats en tijd.  

Rekenen groep 8: Kubieke maten omzetten in 

litermaten en werken aan eigen doelen. De 

volgende doelen worden regelmatig herhaald: 

Inhoud, oppervlakte, schatten, 

breuken/procenten/kommagetallen.  

 
 

 

 

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

 
 


