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Informatie 
vanuit de directie

Lieve ouders, wat gaat zo’n jaar toch snel voorbij. Samen met elkaar hebben we er weer 
een mooi jaar van gemaakt met veel excursies, leuke projecten en nieuwe initiatieven. 
Zonder al jullie hulp was dit niet mogelijk geweest. Heel erg bedankt hiervoor! Ook wil ik 
hierbij het team bedanken voor hun dagelijkse inzet, enthousiasme en deskundigheid 
die ze dit jaar weer aan de kinderen en de school gegeven hebben. Tot slot wil ik in het 
bijzonder het bestuur en MZR bedanken voor hun betrokkenheid, professionaliteit en 
enthousiasme voor de school.

Ik wens iedereen een fijne vakantie en tot ziens op maandag 17 augustus. 

Studiedagen

21-09-2015  Alle groepen vanaf 12:30 uur vrij

18-11-2015  Studiedag

02-02-2016  Alle groepen vanaf 12:30 uur vrij

07-03-2016  Studiedag

15-06-2016  Studiedag



 
 
 
 Herfstvakantie  19-10-2015 t/m 23-10-2015
 
 Kerstvakantie  21-12-2015 t/m 01-01-2016

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

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

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

 Pinksteren   16-05-2016

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

Vakantierooster 2015-2016



Verslag
ouderavond10 juni 2015

10 Juni was de jaarlijkse ouderavond waarop directeur,  bestuur en MZR terugblikten op 
het afgelopen schooljaar en de actiepunten voor het komende jaar presenteerden. 
De avond werd bijgewoond door zo’n dertig ouders. Dat waren deels vaste gezichten, 
maar ook wat nieuwere ouders, zodat alle groepen wel werden vertegenwoordigd.  
Bas Blumenthal, voorzitter van het bestuur, liet de activiteiten van het afgelopen jaar 
passeren: overleggen met gemeente en PO-raad, werken aan duurzaamheid zoals door 
het laten plaatsen van zonnepanelen, make-over van het schoolplein voor, onderhoud 
aan het gebouw en werken aan publiciteit. Ook in de toekomst is het belangrijk de 
school te promoten, want ook bij ons loopt het leerlingenaantal terug. We hoeven ons 
geen zorgen te maken, maar moeten hier wel op inspringen. In het schoolplan 
2015-2019 worden de grote lijnen voor de toekomst vastgelegd. Daarin onder andere 
aandacht voor de inzet van ICT, aandacht voor externe en interne communicatie en 
verdere ontwikkeling van Passend Onderwijs. En natuurlijk is nu het schoolplein achter 
aan de beurt.   

Vernieuwing vindt ook plaats binnen het bestuur: op deze avond werden de voorzitter 
(Bas) en secretaris (Vincent) bedankt voor hun inzet en werden de nieuwe voorzitter, 
Stijn Wiggers, en de nieuwe secretaris, Hein Goeyens, voorgesteld.

Directeur Domien Geluk stond stil bij de resultaten van het afgelopen jaar: verdere 
uitrol van het onderwijsprofiel, realiseren van uitdagend onderwijs op maat, inspelen op 
niveauverschillen van leerlingen en de inzet van Ipads. Ter illustratie van het filmproject 
werden twee trailers vertoond van de films van groep 5 en 7. De balans in ‘Hoofd, Hart 
en Handen’ wordt gezocht door met de leerlingen vorm te geven aan maatschappelijke 
betrokkenheid, door het gebruiken van een nieuwe rekenmethode en de methode 
Engels uit te breiden naar groep 1 t/m 5. Voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 
wordt een signaleringsinstrument gebruikt en de muzieklessen voor groep 7 en 8 
worden in de vorm van workshops gegeven.  Verder is er dit jaar aandacht besteed aan 
naschoolse activiteiten, leesbevordering, gastlessen veilig internetgebruik en uitbreiding 
van de lessen Gelukskoffer. De school heeft een profiel ‘Taal en 
communicatie’ opgesteld. Dit profiel vormt het uitgangspunt voor het 
onderwijsgedeelte van het eerder 
genoemde schoolplan. Daarnaast zullen 
wereldoriëntatie en ICT belangrijke onderwerpen 
zijn en het werken aan ’21-ste eeuwse 
vaardigheden’. Bij dit laatste moet u denken  aan 
communicatie, samenwerken, kritisch denken en 
oplossingsvaardigheden. 



Niet alleen uw kinderen moeten leren, ook het team en de directeur werken continu aan het 
bevorderen van hun deskundigheid. Dat gebeurt door scholing op zowel individueel als 
teamniveau. Volgend schooljaar wordt er naast deze punten aandacht besteed aan het 
bezoek aan elkaars klassen en intervisie.
Daarnaast zal de school zich oriënteren op een nieuw kwaliteitsinstrument. 

Alle inspanningen zijn door onze leerlingen middels een enquête gewaardeerd op gemiddeld 
een 8,46, tegen een landelijk gemiddelde van 8,08. De kinderen waren tevreden over het 
contact met de meester of juf en over de uitstapjes.  Minder tevreden waren ze over taal en 
geschiedenis en over het oude 
schoolplein. 

Richting ouders is een nieuwe stijl van rapportgesprekken ingevoerd en een 
overdrachtsformulier peuter/kleuter. Een grote groep ouders wordt afdoende bereikt 
middels Belevenaar en Digiduif (mits niet teveel). Dit leverde nog een vraag op uit het publiek 
van een ouder die informatie had gemist in een situatie dat er iets was voorgevallen met zijn 
kind. Communicatie (en interpretatie) blijft altijd aandachtspunt en feedback hieromtrent 
blijft noodzakelijk voor alle betrokken partijen (ouders, leerkrachten, MZR, Bestuur, etc). 

Verder werd door ouders benoemd dat het voor sommigen moeilijk is om de overblijf te 
doen. 

Door ouders werd ook zorg uitgesproken over Passend Onderwijs. Passend onderwijs 
betekent dat er met de scholen in deze regio een dekkend netwerk wordt gevormd, zodat er 
geen kinderen thuis komen te zitten. De invoering van de wet Passend onderwijs is een 
proces, waarin we als school goed moeten kijken wat onze grenzen zijn. Dit verschilt per kind. 
Het is belangrijk om goed met elkaar in gesprek te gaan, school, ouders en kind.

Goed nieuws kwam er van onze penningmeester, Carl Mathot. Wij zijn nog steeds een
financieel gezonde organisatie. Dat blijkt uit een positief saldo van bijna € 45.000 en een 
reserve van € 470.000. Die reserve hebben wij nodig om kosten in de toekomst op te vangen 
van onderhoud aan het gebouw (sinds 1 januari volledig onze verantwoordelijkheid), voor 
vernieuwingen aan ICT en schoolplein en voor kosten die wij kunnen krijgen door de 
uitvoering van Passend Onderwijs. De ouderbijdrage 2015/2016 zal alleen verhoogd met een 
inflatiecorrectie.

Tess Visser sprak namens de MZR. Veel gras was al voor haar voeten weggemaaid, want de 
MZR heeft in veel van de genoemde onderwerpen inspraak gehad. Diverse plannen hebben 
zij met kritische aandacht bestudeerd en aangevuld. Ook Tess en haar collega-oudergeleding, 
Brynnin Berendsen, nemen afscheid. Zij worden opgevolgd door Martine Verhagen en Ilse 
van der Meer.

De aanwezigen op deze ruim gevulde avond werden voor hun aandacht en 
geduld beloond met een drankje.



Nieuws 
uit 

groep 
1/2a

De afgelopen weken hebben we heerlijk gewerkt aan het thema “water”. 

De kinderen hebben veel kunnen ontdekken en leren. Samen met de tutoren van groep 6 

Zijn er heel wat proefjes gedaan maar ook in de klas tijdens de werkles; 

kunnen jullie het water in dezelfde kleur krijgen als de kleurspoelen. 

Krijg je het misschien voorelkaar d.m.v. kleuren te mengen? 

 
 Ook hebben de kinderen de kracht van water ervaren door een ansichtkaart op een vol 

glas water te leggen en dan om te draaien. Dat was wel heel spannend. 

  
 
Bellenblazen en zelf een bellenblaas maken . Drijven en zinken. Hoeveel poppetjes 

kunnen er op je Zelf gebouwde vlot? Blijft je vlot wel drijven? Hoe kan het dat de 

steen zinkt maar als de steen in een grote bak ligt de bak blijft 

drijven?   



Vervolg 
groep 
1/2a

 
Tja, en met water maak je natuurlijk ook schoon.
Afwassen en ramenlappen . Moeders er is hulp onderweg.  
 
Woensdag 24 juni hadden we de jaarlijkse vossenjacht. De kinderen van groep 
8 liepen verkleed door de wijk en de kinderen uit deze groep  gingen samen met 
hun tutor op pad om de “vossen” te zoeken. Er moesten er 12 gevonden worden. 
Elke  gevonden “vos” leverde een letter op. 
Alle letters vormden samen het woord  FIJNE VAKANTIE. 
 

  Op vrijdag 3 juli is het schooljaar alweer ten einde gekomen.
  We nemen afscheid van de kinderen 
  Uit groep 2. Veel plezier in groep 3 bij juf Marjanne. 
  Na de vakantie zien we de kinderen uit groep 1 weer terug  maar dan als 

groep 2 en nog een aantal nieuwe kinderen in groep 1. 
Maar nu eerst een welverdiende en fijne, zonnige vakantie. 
 
Ellen en Jolande



   Bijna zomervakantie! Weer een schooljaar voorbij! 
  Tijd voor een korte terugblik. Ook dit jaar zijn er weer een 
heel aantal thema’s aan bod gekomen. We hebben hard 
gewerkt aan de thema’s: thuis, feest, het weer/de herfst, 
post, film, op de boerderij en het thema water.  
Rijke thema’s waarin we spelenderwijs weer ontzettend 
veel geleerd hebben. We leren vooral van zelf ervaren 
en zelf doen. Zo zijn er ook dit jaar weer prachtige 
 wisselhoeken ontstaan. We hebben een bijna echte 
douche in de klas gehad en een Smoezelgrot. 
Sinterklaas heeft onze hele groep overgenomen, 
   compleet met pakjesboot, een inpakhoek en een 
pepernotenfabriek. Tijdens het thema post was het 

elke dag weer razend druk in ons postkantoor en in het 
postsorteercentrum. Ook onze brievenbus in de gang zat elke dag 

weer vol met brieven en ansichtkaarten. Genieten!  Het 
postkantoor was nog niet weg, of we hadden plotseling 
een heuse bioscoop in de klas. Kaartjes en popcorn  
halen bij de kassa en dan snel de bioscoopzaal in. Wel 
even je goede stoelnummer zoeken. Er zijn prachtige 
films opgevoerd met behulp van schaduwspel. En nog 
steeds ben ik zo ontzettend trots op de stop-motion film 
die de kinderen gemaakt hebben. Wij zelf vinden het de 
beste versie van de wolf en de zeven geitjes die we ooit 
gezien hebben. Een beestenbende. Dat kan het ook zijn in 
de klas. Vooral tijdens het thema ‘op de boerderij’. Koeien, 
schapen, paarden, varkens, stallen vol met boerderijdieren. 
Zelfs een koe die echt gemolken kon worden! En ook een 
boerderijwinkel met echte spruitjes en aardappelen. 
Inmiddels hebben we net onze onderwaterwereld 

opge- ruimd. De boerderij had plaatsgemaakt voor 
aquaria vol met de meest prachtige (zelfgemaakte) 
onderwaterdieren. Een wondere wereld om doorheen te lopen onder 
deskundige leiding van de gids. Nieuws 

uit 
groep 
1/2b



Vervolg 
groep 
1/2b

De laatste weken werken we zonder thema. We hebben een soort ‘bucket-list’ opgesteld. 

Wat willen we de laatste weken voor de vakantie nog graag eens doen? Nou, we willen 

nog wel een keer touw klimmen, koken, apparaten uit elkaar halen met echt gereedschap, 

vrij knutselen en….een badjesdag. Touw klimmen en vrij knutselen hebben we inmiddels 

gedaan. Het gereedschap is druk in gebruik. Er worden momenteel meerdere apparaten 

gedemonteerd. Wat zit er toch allemaal binnen in zo’n apparaat? Verwondering alom! 

Koken gaan we in de laatste week doen. En de weergoden hebben de badjesdag zeer 

waarschijnlijk ook al helemaal geregeld. Check, check, check! Heel de lijst afgewerkt, tijd 

voor vakantie. 

Maar voordat het zover is, gaan de kinderen uit groep 2 eerst nog een kijkje nemen in 

groep 3, bij juf Marjanne. Ze zijn zo ontzettend benieuwd! De kinderen die na de vakantie 

bij ons in de groep komen, zijn de afgelopen week een uurtje komen kijken en spelen. 

Ook zij kijken er naar uit om naar school te gaan. En de kinderen van groep 1, die weten 

heel goed dat zij na de vakantie de oudsten zijn. Dat is natuurlijk wel iets om trots op te 

zijn! 
Ook ik ben trots, op deze groep kinderen. Niet alleen hebben we veel geleerd en gedaan, 

we hebben samen ook ontzettend veel plezier gehad. Want naast hard werken, is er 

natuurlijk ook altijd tijd voor een grapje. Of twee grapje, of 3, of 4 of 5… Lachend werken 

we naar de vakantie toe. Alleen nog maar leuke dingen. En zon! En buiten spelen op ons 

nieuwe plein. Waar we heel blij mee zijn! 

En dan, 6 hele weken vrij. Lekker uitslapen, helemaal niets, op vakantie, buiten spelen, 

waterpret, uitstapjes en dat soort dingen meer. Ik wil iedereen een hele fijne vakantie 

wensen. Geniet er van! Dan beginnen we over 6 weken weer uitgerust aan een nieuw 

schooljaar. Misschien wel met een nieuwe inrichting, nieuwe thema’s, nieuwe ideeën…

Nee. Stop. Even terug. Fijne vakantie! 

Groep 1/2b en juf Monique 

Mocht u het leuk vinden om ‘op beeld’ 

terug te zien wat wij allemaal gedaan 

hebben dit schooljaar, dan kunt u een 

kijkje nemen op onze groepspagina. 

Als laatste wil ik alle ouders bedanken 

voor de geboden hulp. Zonder uw hulp 

geen overblijf, geen uitstapjes etc. Uw 

hulp wordt zeer gewaardeerd. Bedankt! 



vervolg 
groep 
1/2b



En dan zit het jaar er alweer op, 
wat is het toch snel gegaan. 

Het jaar begon zo ontzettend 
verdrietig met het overlijden van de papa 

van Aniek.  We hebben er veel over gepraat, 
gehuild , getroost en het was mooi en fijn om te zien hoe  

goed de kinderen ermee omgingen. Wat waren de ze ontzettend lief 
voor haar en voor elkaar. Een hechte groep! 

En dit bleek ook weer toen Kay in januari voor langere tijd weer naar het 
ziekenhuis moest. Er werd geknutseld, mooie verhalen voor hem geschreven, 
tekeningen gemaakt en we hebben er veel over gepraat in de klas.
We hebben ook enorm veel geleerd dit jaar. Wat in augustus begon met 
“Ik maan en vis “ zijn nu hele zelfgemaakte boeken. Ongelooflijk om dat 
ieder jaar weer te zien. Verder wil ik alle papa’s en mama’s bedanken voor 
het schoonmaken van de klas, rijden en begeleiden van uitjes en een 
natuurlijk mijn klasse moeders Ruth en Mireille enorm bedankt voor 
jullie hulp dit jaar.

Lieve Aino, Xander en Gokce, heel veel plezier op jullie nieuwe school
Lieve Kay, super gezellig dat je na de zomervakantie  weer bij mij in de 
klas komt.
Lieve Philine, Jarwin, David, Suzanne, Florian, Max, Leonard, Quinten, 
Oscar, Bonne, Jonas, Alex, Thije, Jort, Floortje, Tomas, Amelie, Yasin, 
Rosa, Loeke, Veda, Aliex, Tamar, Aniek, Quinty, 
Marijne, Linde, heel veel plezier bij 
Juf Tineke in groep 4.

Hele fijne vakantie Juf Marjanne

Nieuws 
uit 

groep 3



Wat vond groep 3 van groep 3:

Linde:  Ik vond het stickerboekje leuk en het knutselen met juf Claire ook. Ik vond alles leuk be-

halve rekenen. Ik vond vooral het buitenspelen leuk, dat vond ik het allerleukste.

Suzanne: Ik vond het superleuk in groep 3, vooral het lezen. Ik vind het jammer dat ik n u naar groep 4 moet en ik 

vond verkeer ook heel leuk.

Tomas: Ik vond “ik maan roos vis” leuk en ook onze zelfgemaakte boeken. Ik vond ook het lente thema leuk en dit 

verhaal is uit.

Aliex: Ik vond de zelfgemaakte boeken leuk  en rekenen en lezen. Ik vond alles eigenlijk leuk en gym ook en nu 

blaas ik op een fluit.

Leonard: Ik vond film kijken leuk en Veilig Leren lezen leuk en buiten spelen leuk en op de computer en rekenen 

en kleuren en naar huis en weekend.

Rosa: Ik vond het heel leuk in groep 3. We gingen naar een museum en we gingen soms naar de Spar. 

Daar gingen we soms ijsjes , dropjes of spekjes eten. De verjaardagen waren ook heel leuk.

Loeke: Ik vond het leuk in groep 3. Ik vind het jammer dat ik naar groep 4 ga, maar ook weer niet. Ik ga je missen 

juf Marjanne, echt waar. Ik vond het echt leuk, leuke werkjes en soms een tekening maken.

Thije: Ik vond het leuk om naar het Pieter Vermeulen museum te gaan en om de eigen boeken te maken. 

Dat was niet alles, ik vond het allerleukst de extra gym en verkeer.

Florian: Ik vond het heel leuk in groep 3. Vooral het rekenen en dat we in de Kien zitten. Ik vond ook leuk dat we 

met juf Claire gingen knutselen en ook dat we gingen gymmen. 

Bonne: Ik vond het leuk in groep 3, want in kern 1 waren er leuke filmpjes die grappig waren. Ik was niet verlegen 

toen ik in groep 3 kwam. Ik ga je missen juf Marjanne.

Jarwin: De Evenaardag was het leukst en deze juf is het liefst. Mijn groepje was ook leuk en Yasin was het gaafst. 

Floortje was lief. Rekenen is leuk en Citorekenen ook. Veilig Leren Lezen is ook leuk. Ik vind knutselen met juf Claire 

ook Leuk. Groep 3, ik ga je missen.

Jonas: Ik vond naar de Spar gaan leuk. We gingen snoep kopen. Dat was heel lekker. De juf koos twee zakken uit 

en wij mochten daar van kiezen.

Floortje: Ik vond het leukste van groep 3 de Evenaarsdag. Maar ik vond ook het leukste dat we naar de Spar gingen 

om ijsjes te kopen. Ik vind dat ik een leuke groep heb. Ik vind rekenen leuk en ik vind het jammer dat ik naar groep 

4 ga. Ik ga juf Marjanne missen.

Yasin: De Evenaardag vond ik het leukst van groep 3, maar ook de sportdag en muziek. Ik hoop dat ik ook in 

groep 4 veel plezier ga. Ik en mijn vrienden gaan naar groep 4.

Tamar: Ik vond gym leuk, omdat we leuke dingen doen. We deden leuke spelletjes en we gingen ook klimmen 

en dan moesten we ons laten vallen. We moesten ook met een mat, die zat op het rek en wij moesten met de 

touwen naar boven klimmen.

Vervolg 
groep 3



Xander: Ik vind op de computer heel leuk omdat je moet wegen met dieren en met halters. 

Ik vind kleuren en knutselen ook leuk. Het is ook leuk als je op het podium mag staan en het 

is leuk om buiten te spelen.David: Ik vond rekenen en ik vond naar de Spar leuk. Ik vond  schrijven leuk  en gymmen met 

meester Niels. Ik vond werken en buiten spelen leuk en ook de Evenaardag en de Cito’s.

Philine: We gingen Veilig Leren Lezen en na het weekend moesten we een verhaal schrijven over 

het weekend. Elke morgen moeten we lezen, dat vind ik leuk. We gaan heel soms naar de Spar. 

Dat vind ik ook leuk. Juf Marjanne Is een grappige juf, ze maakt veel grapjes.

Aino: Ik vind in groep 3 Veilig Leren Lezen het leukst, want daar moet je schrijven. Rekenen ja, 

dat is nog wel moeilijk. Het is wel leuk om in groep 3 te zijn, want hier leren we de taal en eraf en 

erbij sommen.
Marijne: Ik vond het leuk om naar de Spar te gaan en toen gingen we snoepjes en ijsjes kopen. 

Ik vond het ook leuk toen we naar het Pieter Vermeulen museum gingen. Dat vond ik heel leuk.

Quinty: In groep 3 hebben we leren lezen en schrijven en we hebben ook eigen boeken gemaakt.

Veda: Ik vond het leuk dat we soms naar de Spar gingen en de toets vond ik ook leuk. Ik vond het Pieter 

Vermeulen museum ook leuk en als juf Claire kwam ook. Ik vond het buitenspelen leuk en de Evenaardag .

Gokce: Ik vond werken leuk en ik vond knutselen leuk. Ik vond buitenspelen het leukste. 

Dan speel ik met de bal en met Kay en Quinty en Aino. Ik vind woorden schrijven niet zo leuk.

Aniek: Ik vond het leuk dat we met het thema film bezig waren, omdat we een film mochten maken. 

Ik vond het leuk dat we soms naar de Spar gingen en dat we gingen knutselen.

Amelie: Ik vond het heel leuk om buiten te spelen en ook gymmen en het vallen en opstaan en met 

juf Claire te werken. Ik vond het heel leuk om zelfgemaakte boeken te maken en ik vond alles leuk. 

Ik vond de verjaardag leuk en op de computer.
Max: Ik vond buitenspelen heel leuk en ik vond knutselen heel leuk en ik vond muziek ook wel best leuk. 

Ik vond werken niet zo leuk.Quinten: We gingen naar het museum, daar was een tentoonstelling, dat was erg leuk. 

We zagen dierenholen en het ging goed. Ik vond Kien ook leuk.

Oscar: Ik vond juf Claire leuk en kleuren. Ik vind het niet leuk om te lezen en te werken. Engels vind ik saai 

want ik weet alles al, want ik ben in Engeland geboren. Ik vond het leuk dat ik naast Alex mocht 

zitten en dat is alles.
Alex: Ik vond het erg leuk in groep 3. Ik vond het schrijven het leukst, omdat je ook woordjes mocht 

schrijven. Ik vond het ook leuk dat we soms naar de Spar gingen . Het Veilig Leren Lezen is ook leuk en ook 

het gewoon lezen.
Jort: Ik vind het rekenen en Veilig Leren Lezen leuk! En weekend verhalen schrijven. In groep 3 is het super 

leuk! En tekeningen maken en buitenspelen en nog veel meer.

Vervolg 
groep 3



Nieuws
uit

Groep 4

Afscheid groep 4...En dan is het schooljaar alweer voorbij! Tijd voor een terugblik, want wat hebben we veel gedaan. Pas geleden nog gingen we het bos in met een grote tas met spullen om de natuur te verkennen rondom landgoed Beeckestijn.
Ook hebben we aan het begin van het jaar met de Kinderboekenweek een bezoek gebracht aan de bibliotheek in Heemstede. De kinderen deden daar een best lastige speurtocht met ingewikkelde puzzels en vragen, dat deden ze erg goed.En herinnert u zich het filmproject nog, niet zo heel lang geleden? U kunt de DVD bestellen, een aanrader, want het filmpje over Peter en de Wolf is prachtig geworden.

Ook is er natuurlijk hard gewerkt. De kinderen hebben de tafels van 1 t/m 5 en 10 uit het hoofd geleerd en kregen allemaal een diploma, knap hoor! Het leren lezen kreeg veel aandacht, ook bij juf Lies, onze vaste onderwijsassistente werd hard geoefend, elk kind op zijn of haar eigen niveau. Juf Lies begeleidde de kinderen ook nog met een spellingprogramma op de computer, waarbij elk kind het woordpakket van de week goed kon oefenen!
In groep 4 kwamen de kinderen voor het eerst in aanraking met aardrijkskunde en geschiedenis en dat zal straks in groep 5 nog uitgebreider worden.

Halverwege het jaar kregen we ook nog extra hulp van onze stagiar, meester Daan. Ook hij heeft de kinderen fijn geholpen en hard gewerkt.
Ik wil alle kinderen en ouders bedanken voor een heel gezellig schooljaar! We hebben veel gelachen en ook hard gewerkt. De kinderen zij toe aan de nieuwe uitdagingen van groep 5 en ik wens ze allemaal veel succes en plezier bij juf Judith en 

meester Fokke!

Fijne zomervakantie allemaal!Liefs van juf 10



Tijd voor vakantie! 

Nog een week en dan gaan we genieten van de zomervakantie. 

De afgelopen weken hebben de kinderen in groep 5 elke week een 

les over geluk gehad.

Onderstaand stukje is geschreven door Selena over de 

gelukslessen. We hebben al een tijdje in groep 5 de gelukskoffer. 

Daarmee leer je om geluk te krijgen maar niet op die manier 

zoals winnen en dingen krijgen maar om je gelukkig voelen. Deze 

les gaat over talenten zoals behulpzaam zijn, lief en sportief. Dat 

komt door je geluksspier. Die bestaat niet echt. Die is denkbeeldig 

en je kan hem trainen.

Sem schrijft over de lessen in geluk: De lessen in geluk zijn leuk. 

Eerst was er ruzie. Sinds we nu het werkboek hebben, gaat het 

allemaal weer goed. Er komen nu veel complimenten voor andere 

kinderen en vaders en moeders, oma’s en opa’s en juffen en 

meesters. De oefeningen gaan ook goed.

 
We besteden veel aandacht aan lezen in de klas. Tijdens de 

lessen Estafette lezen de kinderen veel woorden hardop waardoor 

ze het technisch lezen goed oefenen. Tevens lezen veel kinderen 

een stukje voor uit een leesboek waar ze veel leesplezier aan 

beleven.
 
Boris schrijft over de lessen Estafette: Ik vind het een leuke les. 

Zeker nu er ook Estafette lopers voorlezen. Het is heel leerzaam.

 
In de zomervakantie is het fijn als de 

kinderen lekker blijven lezen en ook 

geregeld een stukje hardop lezen om de 

leestechniek te onderhouden.
 
Namens de kinderen en de 
leerkrachten wensen wij iedereen een 

fijne vakantie!!
 
Meester Fokke en juf Judith

Nieuws 
uit 
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Nadat de leerlingen uit groep 6 uitgerust waren van 
het maken van de CITO toetsen gingen de gewone 
lessen weer door. Er werd een werkstukje gemaakt 
over de sojaboon, naar aanleiding van de Samsam, die 
de sojaboon als thema had gekozen. Ook gingen de 
leerlingen allemaal hun eigen boon planten, om die 
te zien groeien. Van de groei hielden ze een dagboek 
(logboek) bij. Het bonen logboek werd door veel kin-
deren leuk verzorgd met tekeningetjes van de steeds 
groter wordende plant.

SOJAboon door Tijn.
We zijn heel lang bezig geweest met sojabonen. Dit kwam door 
de Samsam (dat is een tijdschrift) We hebben er allemaal dingen 
meegedaan zoals een werkstuk schrijven. En we gingen ook een 
eigen boon planten en daar hebben we een logboek over 
gemaakt. Iedereen schreef dan op hoe het met zijn boon ging.

Boonverslag, hoe en wat en ik, door Jasmijn.

Dit verslag gaat over hoe wij (de klas) bonen hebben geplant, wat 

we allemaal geleerd hebben en wat ik er van vond. Mijn mening dus. 

In dit stukje ga ik vertellen hoe we een boon hebben geplant. Zonder 

een zaadje kan er niets groeien en bij een boon heet het zaadje een 

boon. Wij eten dus eigenlijk de zaadjes van een boon op. We gaan 

weer terug naar het bonen planten. Wij hebben de boon geplant in 

een blauw plastic bakje waar we compost aarde in hadden gedaan. 

Toen hebben we de boon in de aarde geduwd en wat water gegeven. 

Een boon heeft twee voedingsstoffen nodig: water een zonlicht. 

Zonlicht heeft hij onder de grond nog niet nodig, want de 

voedingstoffen zitten al in zijn zaadlobben. De zaadlobben zitten in de 

boon. Als het plantje is opgekomen zie je de zaadlobben nog, maar na 

een tijdje vallen ze er af. Als de boon helemaal volgroeid is past hij 

niet meer in het bakje. Dan moet je hem buiten in de grond planten.

Nieuws
uit

groep 6



We gingen 25 juni op strandexcursie. We 
werden opgevangen door 2 begeleiders. 
We werden in 2 groepen verdeeld. Eerst 
gingen we praten over het  strand en de 
zee . Toen gingen we kastelen bouwen 
om te kijken wanneer het eb werd. Eerst 
gingen we zee water proeven en normaal 
water proeven. Daarna gingen we plastic 
dingen op zoeken en natuurlijke dingen 
zoals schelpen, zee wier ,inktvis bot. En 
daarna gingen we kijken of het wel echt 
eb was geworden. En inderdaad het was 
eb geworden. En toen gingen we weer 
naar school. 
  
Melda en Indy

Uit het bonen logboek van Thoma:
26 mei: Ik heb vandaag mijn boontje geplant 
en daarna heb ik hem water gegeven. Nu nog 
maar afwachten!

Uit het bonen logboek van Sterre:
1 juni: Vandaag is mijn plantje boven de grond 
gekomen. Hij is al 2,5 cm lang

Uit het bonen logboek van Erin:
2 juni: Je kan mijn plantje al beter zien. Hij is 1 
cm groot omdat ik hem in de zon op de 
vensterbank voor het raam heb gezet. En hij is 
nu groener.

Uit het bonen logboek van Hugo:
3 juni: Hij is al 5,5 cm lang. Ik had er nog een 
boon in gestopt die is net boven de grond 
gekomen. Oei, Hanna heeft mijn bakje laten 
vallen. Ik betwijfel of hij nog leeft!

Uit het bonen logboek van Nikki:
4 juni: Mijn plantje is 5 cm geworden. Maar is 
nog steeds best klein. Er zitten al twee blaadjes 
aan en ik kan de zaadlobben goed zien.

Uit het bonen logboek van Lars:
8 juni: Mijn plant is een superboon! Hij is al 18,5 
cm hoog en de blaadjes zijn 10 cm. Morgen 
hoger? 

Uit het bonen logboek van Indy:
9 juni: Ik heb mijn plant weer water gegeven. 
Het derde en vierde blaadje komt er aan. 
Spannend! Een zaadlob was er gisteren 
afgevallen. Hij is niet veel gegroeid. Hij is 
nu 16 cm hoog, best jammer.

Vervolg
groep 6



Zoals dat gaat met alles wat leuk en gezellig is, is ook dit jaar 
weer voorbij gevlogen. We hebben een hoop gedaan en een hoop 
geleerd. 
Sportieve uitstapjes denkend aan de Heemstede sportdag aan het begin 
van het schooljaar, maar ook zijn we naar het skicentrum in Hillegom 
geweest en schaatsen voor water en de Koningsspelen in Zandvoort 
waren ook leuk. De excursie door de duinen en nog niet zo lang 
geleden de techniekbus waren ook een groot succes.

Via deze weg willen wij dan ook alle ouders bedanken voor het rijden/
fietsen en begeleiden van de verschillende uitstapjes. In het bijzonder 
willen wij Barbara bedanken voor het regelen en meedenken met de 
leerkrachten, je was een super hulp!

De kinderen hebben dit jaar ook hard gewerkt aan verschillende 
werkstukken, muurkranten en presentaties, het was leuk om met zo’n 
enthousiaste groep kinderen te werken! Dit jaar waren er ook weer 
Cito’s en zelfs een aantal nieuwe toetsen, dit was pittig, maar ieder-
een heeft zich super ingezet. Recent hebben alle kinderen uit groep 7 
hun voorlopig advies gekregen, dit was heel spannend!

Nu is het tijd voor een welverdiende vakantie, rust allemaal lekker uit 
en heel veel plezier in groep 8! Wij willen ook Lara veel plezier op de 
Icarus wensen en hopen dat ze een fijn laatste basisschooljaar krijgt.

Juf Annelies en Juf Hanne

Nieuws 
uit 
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Ik zat in groep 7.Het was echt een super gezellig jaar! 
Het was ook wel een moeilijk jaar. Temminste dat vond 
ik. We hebben veel geleerd. We zijn ook naar de duinen 
geweest. Toen hebben we super veel geleerd over de 
natuur. En daarna hebben we er ook een werkstuk over 
gemaakt. Dit jaar ging het echt super snel, 
vergeleken de andere jaren. 

Quinty

Groep 7 is een druk maar leuk jaar je hebt veel te doen, maar 
we hebben ook veel gelachen (niet alleen maar gewerkt ). Soms 
was het heel druk maar soms waren wij weer heel rustig. Het 
was een super leuk jaar! Ik hoop dat het volgend jaar ook weer 
zo leuk wordt. Ik hoop dat iedereen zo’n leuk jaar krijgt als wij 
nu in groep7 hebben gehad. Het was echt heel gezellig! 

Fien

Een gezellig jaar. Ik heb een heel leuk en gezellig jaar gehad. 
Het is wel druk en hebben veel gewerkt. Ik hoop dat het volgend 
jaar nog leuker en gezelliger word. Ook hebben we leuke 
uitstapjes gehad. Maar de juffen waren ook heel lief en de 
lessen waren misschien wel saai, maar we gaan naar groep 
acht. De tijd vliegt voorbij en ik hoop dat jullie net z’n leuk 
jaar krijgen als wij hebben gehad. Doei.

Elise 

Ik  zat dit jaar in groep 7, het was super leuk maar het was 
ook anders we hadden ook een andere juf Hanne en Annelies het 
waren super juffen ik ben blij dat ik dit jaar een super jaar had. 
Het was soms moeilijk maar het was ook weer makkelijk. We 
hadden  ook een stagiair hij was super lief. Dit jaar was dus tof 
en nu nog groep 8 en dan doei  evenaar. 

Aysel  

Groep 7 was een heel leuk jaar. Het was wel anders we kregen 
namelijk veel meer huiswerk, dat was minder leuk onze juffen 
waren heel aardig. Dat waren juf Hanne en juf Annelies. Nu 
nog naar groep acht, ik verheug me er echt op.

SAM.S

Ik vond groep 7 een heel erg leuk jaar. De juffen waren ook heel 
erg aardig. We hebben veel leuke dingen gedaan in groep 7. Soms 
hadden we alleen wel veel huiswerk dat was minder leuk. Ik heb 
nu heel erg veel zin om naar groep 8 te gaan. Maar het jaar in 
groep 7 was ook echt top!!

Bram    

Vervolg
groep 7



Het schooljaar zit er al weer op, en met dit schooljaar zit voor 
de kinderen van groep 8 hun basisschooltijd er ook op.
Het moment van afscheid nemen is dan ook aangebroken.
De laatste weken zijn er in de klas veel herinneringen 
opgehaald aan alle activiteiten die we het afgelopen 
schooljaar gedaan hebben.

Zo was daar in september natuurlijk de sportdag voor alle 
kinderen uit de groepen 7 en 8 van Heemstede waar de kinderen 
op verschillende onderdelen met elkaar de sportieve strijd 
aangingen. Oktober was een spannende maand waarin de 
kinderen de NIO- toets gemaakt hebben. Deze toets is een 
hulpmiddel voor het bepalen van het schooladvies wat de kinderen 
later dit jaar zouden krijgen. In november hebben we met de klas 
voor Sint Maarten een pompoen uitgehold. Er werd heel serieus en 
hard gewerkt. De resultaten waren prachtig en soms ook best wel 
heel erg eng. De maand december stond natuurlijk in het teken 
van Sinterklaas en Kerst. Wat een mooie surprises zijn er gemaakt 
door de leerlingen van groep 8 voor elkaar, daar had iedereen veel 
tijd in gestoken.

De maand januari was een belangrijke maand voor groep 8 en ook voor alle 
andere groepen, dit was de jaarlijkse cito maand. Deze maand is er door de 
kinderen vreselijk hard gewerkt want er moesten toetsen gemaakt worden 
voor: rekenen, spelling, engels, lezen, studievaardigheden en begrijpend lezen.
Februari stond in het teken van de adviesgesprekken, de leerlingen werden 
samen met hun ouders uitgenodigd voor het definitieve advies. Dat is nog best 
wel spannend want ineens mag je als kind mee naar een gesprek. Dat heeft 
hele leuke gesprekken opgeleverd.

In maart hadden in de hele school het project: Film. Iedere groep heeft toen 
zijn eigen film gemaakt. De leerlingen van groep 8 hebben in kleine groepjes 
zelfs 6 films gemaakt. Ze hebben alles zelf gedaan, zelf gefilmd, zelf 
geacteerd en ook zelf de films gemonteerd.

In mei stonden er veel verschillende activiteiten op het programma maar waar 
de kinderen het meeste naar uitkeken was natuurlijk het schoolkamp. Wat 
een gezellige dagen hebben we met elkaar gehad in Noordwijk. Het waren 
dagen om nooit te vergeten. Juni was de laatste maand van de leerlingen van 
groep 8 op de basisschool. Tijdens deze maand werd eer heel erg hard geoefend 
voor de musical. Daar hebben de kinderen echt hun best voor gedaan en zijn 
sommige kinderen nog een stapje verder gegaan door een sololiedje te zingen 
terwijl ze daar aan het begin van het schooljaar niet aan moesten denken.

Dit is een kleine greep uit de activiteiten van het schooljaar van 
groep 8, want we hebben het nog niet eens gehad over alle gastlessen, 
de technieklessen, de sportdag en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe en voor de 
leerlingen van groep 8:

Heel erg veel plezier en succes op de 
middelbare school en kom nog eens langs 
om te vertellen hoe het met jullie gaat.

Juf Tanya

Nieuws 
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