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Schoolfotograaf

Op woensdag 13 mei komt de schoolfotograaf op school voor de individuele foto’s en de 
groepsfoto’s. 
Omdat de foto’s digitaal worden opgenomen is het resultaat duidelijk het beste bij een 
gemiddelde kleur van bovenkleding. Frisse kleuren zoals geel, rood en groen komen het 
beste over. Zwart is vaak somber en fl uor is zeker niet verstandig.
Bij regen is het belangrijk dat uw kind(eren) niet met kletsnatte haren op school aanko-
men.
Pakket:  3 vel foto’s van ongeveer 15x20 cm, nml. 1 portret, 1 groepsfoto en 1 vel met 
kleinere foto’s. 
De foto’s worden niet mee naar huis gegeven, maar via internet aangeboden. Uw kind 
krijgt een voorbeeldfoto met inlogcode mee naar huis. Ouders die geen internet hebben 
kunnen contact opnemen met de fotograaf.

Informatie 
vanuit de directie

Administratieve ondersteuning /stage

Wellicht heeft u haar al in de school rond zien lopen of aan de telefoon gehad. Sinds een 
poosje is op dinsdag -en woensdagochtend Bianca Bohm aanwezig als administratief 
medewerkster. Zij volgt op onze school een werkstage en ondersteunt mij bij de steeds 
groter groeiende  hoeveelheid aan administratieve taken. Op dit moment is nog niet 
helemaal duidelijk tot hoelang deze stage zal lopen.

Daarnaast gaat Daan, onze stagiaire onderwijsassistent , na een prettige periode in 
groep 1-2 B na de meivakantie stage lopen in groep 4 en 7. Zijn stagedagen blijven de 
maandag en dinsdag en zijn stage duurt tot de zomervakantie.
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 Herfstvakantie   Herfstvakantie   Herfstvakantie  19-10-2015 t/m 23-10-201519-10-2015 t/m 23-10-201519-10-2015 t/m 23-10-2015

Kerstvakantie  21-12-2015 t/m 01-01-2016

 Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie 29-02-2016 t/m 04-03-2016 29-02-2016 t/m 04-03-2016 29-02-2016 t/m 04-03-2016

 Pasen    25-03-2016 t/m 28-03-2016

 Meivakantie Meivakantie  25-04-2016 t/m 08-05-2016  25-04-2016 t/m 08-05-2016

 Hemelvaart Hemelvaart Hemelvaart   05-05-2016 t/m 06-05-2016   05-05-2016 t/m 06-05-2016   05-05-2016 t/m 06-05-2016

 Pinksteren   16-05-2016

 Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie  18-07-2016 t/m 26-08-2016  18-07-2016 t/m 26-08-2016  18-07-2016 t/m 26-08-2016

Vakantierooster 2015-2016



Vertelplaat- Lezen leren, 
leuk!

Lezen leren, leuk !

Een vertelplaat is een prachtig middel om als ouder met uw kind in 
gesprek te gaan. U kunt met uw kind praten over wat u ziet, over 
woorden,letters, leesactiviteiten en gebeurtenissen. Ook kunt u samen 
verhalen verzinnen en fantaseren over wat er gaat gebeuren.
Onderstaande vragen helpen u op weg. De gekleurde vragen zijn 
denkvragen. 

Tips

Stel vragen zoals: “Ik zie een man op een bankje….Wat doet hij daar?” Het 
gaat niet om goede of foute antwoorden. Wees positief en corrigeer door 
te zeggen:”Dat zou kunnen”.

Denk hardop: “Ik denk dat het jongetje de boeken laat vallen omdat hij 
haast heeft”.

Voorbeeldvragen bij de plaat:
Zoek de letters en de woorden op de plaat. Wie praten er allemaal met 
elkaar? Waar zie je mensen lezen? Welke beroepen zie je?

Versimpel uw woordgebruik niet: hoe groter de woordenschat die u 
aanreikt, hoe makkelijker het kind de woorden kan herkennen bij het 
(leren) lezen.
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Vervolg
Vertelplaat- Lezen leren, 

leuk!

Waar zie je allemaal boeken?
Wat gaat het jongetje met de boeken doen?

Hoe komen de kinderen bij de bibliotheek?
Bij wie horen deze kinderen?

Wat is er met het jongetje gebeurd?
Wat zou de meneer op de bank aan het lezen zijn?
Waarom denk je dat?Waarom denk je dat?



Heerlijk, eindelijk Lente!! De kinderen spelen lekker zonder, of met 

open  jas buiten (als het niet te koud is) en de schuurspullen komen 

ook weer  tevoorschijn.

We genieten allemaal van het nieuwe plein.

De kinderen hebben ook een Lente werkstukje gemaakt. Ze mochten 

een  verhaal schrijven, een tekening maken of informatie opzoeken. 

Eerste hebben ze een woordweb gemaakt waarbij ze zoveel mogelijk 

woordenmochten opschrijven die bij de lente horen.

Uit Grasduinen hebben ze plaatjes geknipt om bij hun werkstukje te 

plakken, mooi hoor!

Op de website ziet u foto’s staan van een projecttaak rekenen. Deze

 taken die een keer per week gedaan worden, zijn een goede

 voorbereiding op de citotoets! De kinderen leren om uit het plaatje 

en 
het verhaaltje de som te halen en die uit te rekenen.

Vooral klokkijken, meten, wegen en geldrekenen wordt hierbij 

behandeld.Voor de mei-vakantie krijgen de kinderen hun tafeldiploma 

mee naar huis. Het is het diploma van de tafels 1 t/m 5 en 10. Op 

dit diploma staat een paraaf voor de tafels die de kinderen beheersen. 

staat er geen paraaf, dan is goed oefenen nog nodig en is er na de 

vakantie nog een herkansing.

Na de mei-vakantie staat ook ons jaarlijkse uitstapje gepland: een 

wandeling met onderzoeksvragen in Beeckesteijn bij het Pieter 

Vermeulenmuseum.
Geef u snel op!!

Voor nu: allemaal een hele fijne vakantie en een fijne Koningsdag!!

Juf Tineke
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Kort geleden hebben we een bezoek gebracht aan het Frans 

Hals museum met als thema “Thuis in de Gouden Eeuw”. 
Tijdens de geschiedenis les hebben we het ook over de Gouden 

Eeuw dus de kinderen konden veel vertellen. 
Hier volgt een kort verslag van ons bezoek geschreven door 

Feline Belterman.Frans Hals museumEr waren mooie schilderijen. We gingen in twee groepen. Ze 

vertelden veel dingen. We mochten ons verkleden als schutters 

en we maakten ook een foto. En er was ook een kamer met 

goud in het behang en dat had ook een geurtje. Toen gingen 

we weer terug in de auto. 
De komende periode doen alle kinderen in de klas een spreek-

beurt. Spannend maar ook heel erg leuk om naar elkaar te 

luisteren.Selena schrijft hier een stukje tekst over.
Deze maand hebben wij spreekbeurten in de klas. De eerste 

spreekbeurt was van Silvester over vulkanen. Hij deed ook een 

proefje. De volgende spreekbeurt is van Kai. Daarna is Emma.

Op 26 mei ben ik zelf. 
Hier volgen nog wat moppen en raadsels bedacht door Rian en 

Resa.
Rian:
Wat is het toppunt van lief?Een baksteen door de ruit van het politiebureau gooien en 

vragen of je hem terug mag hebben.
 
Het is groen en het vliegt door de lucht.
Antwoord: een vliegtuig met een snotneus
 
Resa:
Wat is het toppunt van nieuwsgierig?
Door het sleutelgat van een glazen deur kijken.
 
Er zijn twee tomaten en die graven een kuil in het zand.
De ene tomaat zegt:” ik hou even op want anders word ik te 

rood!” 
 
Een hele fijne vakantie!!!  
Namens de kinderen, meester Fokke en juf Judith
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In de afgelopen periode is er o.a. gewerkt met een 

natuurkunde les over zuurstof. Natuurlijk hoorde 

hier weer een demonstratieproefje bij. Na afloop 
makten de kinderen een verslag van de proef, met 
daarbij een tekening.
We gingen een proefje doen met zuurstof. Je hebt 
nodig: een pot, een kaars, een bord, water en een 
aansteker. Je pakt de kaars en zet hem op het 
bord. Dan giet je een laagje water op het bord en 

je steekt de kaars aan. Je zet de pot voorzichtig 
over de kaars heen. Dan moet je even wachten en 

dan gaat de kaars uit. De zuurstof is op. En een 
kaars kan niet branden zonder zuurstof. 
Door Suzie.
We hebben vandaag een proefje gedaan. We 
hadden een bord met water en een kaars die we 
aanstaken. We deden er een fles overheen. Na een 

tijdje ging de kaars uit omdat er geen zuurstof 
meer in de fles zat. Het water borrelde en ging 
een beetje in de fles omhoog. Het water in de fles 
stond een beetje hoger dan in het bord. 
Door Hugo
stond een beetje hoger dan in het bord. 
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Groep 8 heeft het oorlogsmonument wat op de vrijheidsdreef staat 

geadopteerd. Inmiddels alweer voor het 8e jaar. In groep 8 wordt er 

tijdens de lessen geschiedenis ruim aandacht besteedt aan de Tweede  

WereldOorlog. Ieder jaar wordt er door de gemeente 

Heemstede een bijeenkomst georganisseerd voor de leerlingen van de 

groepen 8.

Dit is altijd weer een erg indrukwekkende bijeenkomst.

Warchild is aanwezig om te vertellen en te laten zien wat zij doen 

voor de kinderen uit oorlogsgebieden. Ook is er altijd een veteraan die 

zijn verhaal verteld. Voor kinderen altijd erg indrukwekkende verhalen. 

Alle groepen 8 maken ook een presentatie met dit jaar als thema

: Vrijheid geef je door!

De leerlingen van groep 8 hebben allemaal gedichten geschreven die 

hiermee te maken hebben, Twee gedichten zijn tijdens de bijeenkomst 

voorgelezen.

Verder hebben de leerlingen van groep 8 het monument overgedragen 

aan de leerlingen van groep 7.
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Wat was het een spannende periode, 

maar de kinderen van groep 8 zijn geplaatst op een Middelbare 

School. Nu de kinderen weten waar ze naar toe gaan is er wel een 

last van hun schouders gevallen.

Als u nu denkt dat de kinderen klaar zijn met werken in groep 8 dan 

heeft u het mis. De afgelopen week stond in het thema van de CI-

TO-eindtoets. Nog drie zware dagen met CITO, maar gelukkig ook 

leuke dingen, zo hebben we een klein begin gemaakt met de musical.

Op 1 april, en nee dat is geen grap, startte het jaarlijkse schoolvoet-

baltoernooi. De meisjes hadden een heel erg groot team want alle 

meiden deden gezellig mee. De eerste dag moesten er drie wedstrijden 

gespeeld worden. Het waren spannende wedstrijden met vele kansen. 

Na drie wedstrijden, 1 gewonnen, 1 verloren en 1 gelijk gespeeld zat 

het toernooi er voor de meiden helaas op.

De jongens zijn ook op 1 april gestart met hun toernooi. Op die eerste 

woensdagmiddag werden de twee wedstrijden gewonnen. Maar dat 

zei nog helemaal nog niks want de woensdag erna moesten er nog 

twee poulewedstrijden gespeeld worden. Gesteund door bijna alle

 meiden uit de klas, die nu kwamen aanmoedigen werd helaas de 

eerste wedstrijd verloren. Snel werd er gekeken of het nog mogelijk 

was om als beste nummer twee door te gaan naar de kruisfinales. 

Dat kon maar dan moest de laatste wedstrijd wel met minimal 3-0 

gewonnen worden. 

Tijdens deze wedstrijd maakte Maaike haar debuut bij de jongens! Zij 

werd ingezet omdat we op dat moment geen wisselspelers tot onze 

beschikking hadden. Ze deed het prima, en stond prima haar “ 

vrouwtje”  tussen alle heren. De wedstrijd werd met genoeg 

doelpunten verschil gewonnen, dus door naar de kruisfinales. Deze 

warden gespeeld op 14 april. Helaas ging de eerste wedstrijd verloren 

en was er helaas geen mogelijkheid meer om het toernooi te 

winnen. Het hoogst haalbare was nu de derde plaats. En wat was het 

een spannende wedstrijd! Na de reguliere speeltijd stond het gelijk en 

moesten er penalty’s genomen worden. Dat was echt zenuwslopend, 

maar dankzij mooi ingeschoten penalty’s en goed keepwerk van Sam 

Hutzezon uit groep 7 hebben ze een prachtige 3e plaats behaald. 

We zijn heel trots op ze!
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