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GROEPSACTIVITEITEN 

 
Persoonlijke leerdoelen 
De komende twee weken besteden we aandacht aan het leerdoel “Onderzoek”. 
Hierbij denken wij aan: 

- Onderzoeksvragen kunnen stellen om vervolgens een plan te kunnen 
maken en dit uit te voeren 

- Betrouwbare informatie weten te verzamelen 
- Goede conclusies kunnen trekken uit de gevonden informatie 

 
IPC groep 1/2/3 Thema: Speuren en verzamelen  
Deze week zijn we in de onderbouw gestart met het thema: ‘Speuren en verzamelen' d.m.v. 
een speurtocht op het schoolplein. De kinderen gaan komende weken speuren in de natuur 
en verzamelen allerlei materialen. Het zou leuk zijn als uw kind ook met u kan speuren en 
verzamelen in de tuin, in de woonwijk, in het bos, enzovoorts. Met deze materialen doen ze 
ontdekkingen en kunnen ze kunst creëren. Niet alleen mensen verzamelen, maar ook dieren 
speuren en verzamelen. In dit thema ontdekken de kinderen van alles over dieren in de 
verschillende seizoenen. Welke voorbereidingen treffen ze voor elk seizoen en blijven ze 
allemaal in Nederland? In dit thema ontdekken de kinderen antwoorden op deze vragen. 
 
Sponsorloop schoolplein  
Op 23 april hebben de kinderen meegedaan aan de sponsorloop. De kinderen bedachten 
dat het een goed idee zou zijn om een sponsorloop te organiseren om geld op te halen voor 
het nieuwe schoolplein. Dit bleek een fantastisch idee, de teller staat inmiddels namelijk bijna 
op: € 4000,00. Wat een onwijs hoog bedrag, dit hadden we nooit verwacht! 
Wij willen daarom namens de kinderen en het team alle sponsoren heel hartelijk bedanken 
voor hun bijdrage! Mocht uw kind het geld wat uw kind heeft opgehaald met de sponsorloop 
nog niet hebben ingeleverd, wilt u hier dan alsnog voor zorgen? In de nieuwsbrief van 3 juni 
zullen we bekend maken hoeveel geld er in totaal is opgehaald. 
 
Activiteiten en evenementen voor de komende periode 
In de periode tot de zomervakantie staan voor de kinderen normaal gesproken allerlei leuke 
activiteiten op het programma. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het kamp van groep 8, 
‘Op Expeditie’ van de groepen 6/7 en 4/5 en de meester- en juffendag voor de groepen 
1/2/3. Wij hopen ontzettend dat deze activiteiten door kunnen gaan. Helaas zijn we 
afhankelijk van de maatregelen die gelden op dat moment en daarom zijn de genoemde data 
voor deze activiteiten op dit moment nog onder voorbehoud. Wij zullen u hierover t.z.t. tijdig 
informeren.  
 

OUDERS 

 
Uitslag Centrale Eindtoets later beschikbaar 
Op 17 mei zouden de uitslagen van de centrale eindtoets beschikbaar komen. Helaas moet 
dit worden uitgesteld. Er is bij de landelijke normering meer tijd nodig om de berekeningen 
uit te voeren, zodat deze normering goed aansluit bij het bijzondere jaar dat de leerlingen 
achter de rug hebben. 
  
Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer de rapportages wel beschikbaar zijn. Zodra hier 
meer over bekend is, worden de scholen hierover geïnformeerd. 
 
 
 



Reminder: Kledinginzameling 
Dit schooljaar zal er weer een kledinginzameling plaatsvinden voor de organisatie 
Bag2school. Op donderdag 27 mei 2021 wordt alle ingezamelde kleding opgehaald. 
U kunt op dinsdag 25 mei, woensdag 26 mei en donderdagochtend 27 mei tot 8.30 uur uw 
zakken inleveren. U mag de zakken bij het grijze schuurtje neerzetten. 
Onderaan de nieuwsbrief treft u de flyer aan m.b.t. welke spullen u mag inleveren. 
Voor iedere kilogram die wij inleveren ontvangen wij € 0,30. Dit geld zal besteed worden aan 
de kinderen. Wij hopen op een goede inzameling. 
 
Bijlagen: 
- Uitnodiging informatieavond Eerste communie/ Vormsel 
- Bag2School flyer 
 

AGENDA 

 
ma 24-05 Tweede Pinksterdag, alle kinderen vrij 
wo 30-06 en do 01-07 Meester- en juffendag groepen 1/2/3 (onder voorbehoud) 
vrij 02-07 Studiedag 
di 06-07 Presentatieavond 
wo 07-07 t/m vrij 09-07 Kamp groep 8 (onder voorbehoud) 
wo 
do 

07-07 en do 08-07 
08-07 en vr 09-07 

Groep 4/5a op Expeditie (onder voorbehoud) 
Groep 4/5b op Expeditie (onder voorbehoud) 

ma 12-07 t/m do 22-07 Facultatieve ontwikkelgesprekken 
di 20-07 Musical groep 8 
do 22-07  Portfolio mee naar huis 
vrij 23-07 Doordraaidag, alle kinderen om 12.00 uur vrij 
ma  26-07 t/m vrij 05-09 Zomervakantie 

 
Namens het team, Namens de MR, Namens de OV, 
Maarten Buiting 
Jordy Coobs 
Ingrid van der Elsen 
 
 

Marieke Tiemessen Maike Hieltjes 
 

 
  



Bijlage 1: Uitnodiging informatieavond Eerste communie/ Vormsel 

 
 
 
 

 
  



Bijlage 2: Bag2School flyer 

 
 

 
 


