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Voorwoord 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

De leerlingen van groep zijn weer veilig terug uit Denemarken, met een 
onvergetelijke tijd die ze beleefd hebben. Natuurlijk was er heel veel 

geluk met het weer. De camping met zwembad, de uitstapjes naar het 

strand, Legoland het Odense (de geboorteplaats van Hans Christiaan 

Andersen) waren onwijs leuk, leerzaam en gezellig. Ook de uitwisseling 

met kinderen van de scouting op dinsdag- en woensdagavond was iets 

om niet te vergeten. 

De komende tijd zullen we binnen de werkgroep de plussen en minnen 

met elkaar gaan bekijken en bedenken wat we komend jaar willen doen. 

 
Voor de komende weken staat er nog van alles op het programma. Zo 

hebben de groepen 4/5 nog een KUVO programma. Is groep 2 nog druk 

bezig met de toneelvoorbereidingen en zijn ook de groepen 8 nog druk 

aan het oefenen. 

Straks na alle Cito toetsen zullen de leerlingen van de groepen 7 een 

voorlopig advies voor het Voortgezet Onderwijs krijgen en zullen de 

kinderen ook het tweede rapport mee krijgen. 

 

Helaas moet ik u ook op de hoogte brengen dat juf Priscilla de komende 
weken niet op school aanwezig zal zijn. Zij ondervindt veel last van haar 

zwangerschap en doet het op dringend advies rustiger aan. We wensen 

haar veel sterkte! 

 

Zoals vorige keer al vermeld wordt er achter de schermen al druk 

gewerkt aan het komend schooljaar. Meldde ik u vorige nieuwsbrief dat 

Priscilla en Linda, beide zwanger zijn, ook juf Esther zal komend 

schooljaar niet geheel aanwezig zijn in verband met zwangerschap- en 

bevallingsverlof. Dit betekent dat er binnen de formatie meer ruimte ter 
vervanging vrijkomt. 

Hoe het gehele plaatje eruit komt te zien zal binnenkort duidelijk moeten 

zijn en krijgt u via Mijnschoolinfo gedeeld. 

 

De vorige nieuwsbrief was er ook aandacht voor het HBoN café dat voor 

de ouders van de HB groepen 4 t/m 7 werd georganiseerd. Helaas was 

de opkomst laag terwijl het over een belangrijk onderwerp ging. Middels 

een brief hebben we alle HB ouders van groep 4 t/m 7 geprobeerd te 

informeren. Ook zijn er een aantal vragen gesteld. Hierbij nogmaals de 
oproep om deze vragenlijst bij de leerkrachten of de directie in te 

leveren. 

 

Eelco Kosterman. 

 

 

naar Inhoudsopgave 
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Verjaardagen 

JUNI  Groep 

11  Max Hb7 

14 Dex 1 

14 Sven 3 

19 Inger 8 

20 Pepijn 3 

22 Lukas 4 

24 Maartje 4 

24  Eliana Hb7 

24  Mees Hb6 

25 Nathalie 4 

28  Goos 2 

30 Mila 5 

JULI  Groep 

1 Suhaib 8 

1 James 3 

2 Ivo 2 

 

 

 

Groep 1  
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

Avond 4 daagse  

Weer veel leerlingen (en ouders)hebben meegelopen met de avond 4-

daagse.  

Uit onze groep hebben Aria en Karlijn meegelopen met de avond 4-

daagse. Heel knap!  

 

Dansochtend 24 mei 

Donderdag 24 mei verzorgde Saskia’s dansschool via KUVO een 
dansworkshop voor de groepen 1 t/m 5. Al met al een drukke dag want 

ook de schoolfotograaf kwam langs. De kinderen hebben in een heel 

korte tijd een dans geleerd en deze samen met de andere groepen 

opgevoerd in de hal. Wat was het leuk dat er zoveel ouders kwamen 

kijken!  

 

     
 

Toneel  

Vrijdag 1 juni was het dan eindelijk zo ver. Het toneel van groep 1. Wat 
hebben ze het fantastisch gedaan! De kinderen zongen liedjes uit de tijd 

van opa en oma. En de papa’, mama’s, opa’s en oma’s zongen uit volle 

borst mee. 

 

 
 

Muziekoptreden juf Melde 
Op dinsdag 5 juni gaf juf Melde met groep 1 en 2 een voorstelling. De kinderen konden laten zien wat zij allemaal leren 

tijdens de muzieklessen. Er werden leuke liedjes gezongen waarbij er op ritme werd geklapt en getikt met claves en 

boomwackers. 

 

   
 

 

 

Wat staat ons te wachten? 

Op maandag 18 juni gaan de groepen 1 t/m 4 meedoen aan de spelweek in de Boekentuin. De groepen 1 en 2 gaan in 

groepjes langs verschillende spelletjes. Het wordt een circuit met onder andere spellen als zaklopen, blikgooien en 

staartenroof. Voor deze ochtend zijn wij op zoek naar ouders die een groepje van 4-5 kinderen willen begeleiden langs de 

verschillende spelletjes. We gaan lopend naar de Boekentuin. We zullen rond 11.00 uur van school vertrekken en omstreeks 
13.30 weer terug zijn. Kunt u ons helpen, meldt u dan aan via petra@andersenschool.eu.   

 

Schoonmaakmiddag 

We organiseren twee schoonmaakmiddagen op woensdag 4 juli en maandag 9 juli van 14.15 tot 16.00 uur. Mocht u niet in de 

gelegenheid zijn één van deze dagen te helpen dan kunt u ook materialen mee naar huis nemen.  Leerlingen krijgen een tas 

mee voorzien van hun naam. Deze wordt gevuld door de leerkrachten met bijvoorbeeld puzzels of constructiemateriaal. Het 

zou heel fijn zijn als u ons hiermee kan helpen. Graag zien wij voor woensdag 11 juli alles weer terug op school. Op het 

mailto:petra@andersenschool.eu
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formulier bij de deur kunt u aangeven of u bij een schoonmaakmiddag aanwezig wilt zijn of liever materialen mee naar huis 

neemt. Hartelijk dank! 
 

Datum Activiteit Ouderhulp 

18 juni Spelochtend Boekentuin ja 

 Rapporten meenemen naar 

school 

 

4 juli en 9 juli Schoonmaakmiddag ja 

 

Claire

 naar Inhoudsopgave 

Groep 2 

Wat hebben we de afgelopen periode gedaan? 

Thema piraten 

Na de meivakantie zijn we gestart met het thema piraten. 
Dit thema sluit mooi aan bij het toneelstukje van Aadje 

Piraatje. We hebben mooie knutselwerken gemaakt en de 

leerlingen brengen enthousiast materialen mee voor de 

thematafel.  

 

Avond 4 daagse 

Een aantal leerlingen heeft van 14 mei tot en met 17 mei 

meegelopen met de avond 4 daagse. Knap dat jullie de 

avond 4 daagse allemaal hebben uitgelopen! 
Schoolfotograaf 

Op donderdag 24 mei was de schoolfotograaf op school. Ik 

ben heel benieuwd naar de mooie foto’s. 

 

Dansochtend 

Donderdag 24 mei werden we getrakteerd op een mooie 

dansworkshop van Saskia’s dansschool. De leerlingen 

hebben super meegedaan en wat een geweldige dansen 

hebben we gezien.  
 

 

 

 
 
Wat staat ons te wachten? 

Toneel 

Vrijdag 15 juni (om 13.15u) is het tijd voor het toneelstuk van groep 2.Hierbij bent u van harte uitgenodigd. Het toneelstuk 

gaat over Aadje Piraatje. 

Heeft u piratenkleding? Geef dit dan aan uw kind mee, zodat we zoveel mogelijk piraten op het podium hebben staan. Graag 

de kleding al meegeven op woensdag 13 juni, zodat we donderdag 14 juni alvast een keer met kleding kunnen oefenen. 

Mocht u vrijdag 15 juni niet kunnen, de generale repetitie is op donderdag 14 juni (ook om 13.15u). 

 

Rapportmap 
Het einde van het schooljaar komt al aardig dichtbij, wilt u daarom de rapportmap weer op school inleveren? 

 

Schoonmaakmiddag 

We organiseren twee schoonmaakmiddagen op woensdag 4 juli en maandag 9 juli van 14.15 tot 16.00 uur. Mocht u niet in de 

gelegenheid zijn één van deze dagen te helpen dan kan er op woensdag 4 juli materiaal mee naar huis genomen worden. 
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Leerlingen nemen een boodschappentas voorzien van naam mee, deze wordt gevuld door de leerkrachten. Graag zien wij 

voor woensdag 11 juli alles weer terug op school. 
 

Datum Activiteit Ouderhulp 

Vrijdag 15 juni (om 13.15u0 Toneel groep 2 x 

Maandag 18 juni Spelactiviteiten groep 1 t/m 4 Ja zie de mail die u gehad heeft 

via mijnschoolinfo.nl 

Woensdag 4 juli van 14.15u tot 

16.00u 

Schoonmaakmiddag. 

Alle leerlingen graag een 

boodschappentas meegeven.  

Graag, zie de lijst op de deur van 

de klas. 

Vrijdag 6 juli Rapport 2 mee Rapport inleveren op school 

Maandag 9 juli van 14.15u tot 

16.00u 

Schoonmaakmiddag Graag, zie de lijst op de deur van 

de klas.  

 

Petra 

 

naar Inhoudsopgave 

 

Groep 3 

Dansworkshop 
Yes, het was weer zover, de dansmiddag verzorgd door Saskia’s dansschool. En wat een feest was het om heerlijk te dansen 

met de hele klas. Na de warming-up hebben we eerst geoefend in de speelzaal, dat was wel even hard werken. In de klas 

kregen we nog een mooie dansoutfit en is er nog wat extra geoefend. Later op de dag waren er veel ouders die kwamen 

kijken bij de uitvoering. Iedereen heeft het super gedaan en volop genoten. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Waterfeest 

Woensdag 30 mei hebben we 's middags met de groepen 1 t/m 3 een waterfeest gehouden. De temperaturen in de school 

liepen steeds hoger op, dus dit was voor veel kinderen een welkome afkoeling. We hadden het plein verdeeld in een natte en 

in een droge zone, zodat iedereen aan zijn trekken kwam. Het leek wel een heus zwembad zoals u op de foto's kunt zien. 
Volgens vele kinderen voor herhaling vatbaar! 

Wie weet...... als het weer een beetje meewerkt. 
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Cito's 

De komende periode zullen we de eindcito's van groep 3 weer gaan afnemen. Het gaat dit keer om de volgende toetsen: 

• rekenen/ wiskunde 

• spelling 

• begrijpend lezen 

We nemen de toetsen in hapklare brokken af zodat het voor alle kinderen te overzien blijft. Het doet ons wel weer beseffen 

dat het schooljaar alweer op z'n einde loopt, wat gaat dat toch snel. Voordat we het weten is het alweer zomervakantie en is 

er weer een schooljaar voorbij. Maar voorlopig nog even genieten van de laatste weekjes als groep 3. 

 

Muziekvoorstelling 

Op dinsdag 12 juni van 11.00 uur tot 11.45 uur geeft Melde (onze muziekleerkracht) met de kinderen een 

muziekvoorstelling. U bent daar als ouder van harte bij uitgenodigd om te komen kijken. 

 

Spelochtend 
Maandag 18 juni zijn wij uitgenodigd voor de jaarlijkse spelochtend. Deze spelochtend vindt plaats in de boekentuin (Snel & 

Polanen). 

Voor deze spelochtend zijn wij op zoek naar ouders die zouden willen helpen bij het begeleiden van het spel deze 

ochtend/middag. 

Belangrijke informatie: 

Tijden spelochtend: 11:30 - 13:00 uur 

Vertrek van school: 11:00 uur 

Locatie: boekentuin 

Kunt u ons helpen? Stuur dan een mailtje naar anouk@andersenschool.eu. Alvast heel erg bedankt! 

Voor de spelochtend zullen wij het tien-uurtje op school eten. Tijdens de spelochtend mogen de leerlingen een flesje water en 

iets te eten meenemen naar het veld. We zullen bij terugkomst op school lunchen. (Rond 13:30 uur).  

Schoonmaakmiddag 

We organiseren twee schoonmaakmiddagen op woensdag 4 juli en maandag 9 juli van 14.15 tot 16.00 uur. Mocht u niet in de 

gelegenheid zijn één van deze dagen te helpen dan kan er op woensdag 4 juli materiaal mee naar huis genomen worden. 

Leerlingen nemen een tas mee voorzien van naam. Deze wordt gevuld door de leerkrachten met materialen die 

schoongemaakt moeten worden zoals spelletjes en puzzels. Graag zien wij voor woensdag 11 juli de materialen weer terug op 

school. 

 

Wat staat er op het programma … 

Datum Activiteit Ouderhulp 

4 t/m 22 juni Cito afname n.v.t. 

12 juni Muziekvoorstelling n.v.t.  

18 juni Spelochtend Ja, ouders die willen begeleiden kunnen zich opgeven via 

mail anouk@andersenschool.eu  

4 juli Schoonmaakmiddag  U bent allen welkom in de klas vanaf 14.15 uur.  

6 juli Rapport 2 n.v.t. 

9 juli Schoonmaakmiddag  U bent allen welkom in de klas vanaf 14.15 uur.  

12 juli Eindfeest X  

 

 

naar Inhoudsopgave 

 

 

 

 

mailto:anouk@andersenschool.eu
mailto:anouk@andersenschool.eu
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Groep 4-5 

Concertgebouw en werpbaltoernooi groep 5 
De week na de vakantie was een feestweek voor groep 5. Ze mochten naar het concertgebouw en op vrijdag hadden ze ook 

nog werpbaltoernooi! 

 

Dinsdag 18 mei gingen we samen met HB5 en groep 5-6 + HB6 naar het concertgebouw in Amsterdam. Vóórdat we 

weggingen zagen we al dat we met twee hele mooie bussen naar Amsterdam gingen! Dat vonden de kinderen ontzettend 

leuk. Eenmaal in Amsterdam aangekomen hadden we een voorstelling over Sinbad de zeeman. Hij verteld ons spannende 

avonturen die hij mee had gemaakt en het orkest maakte dat het verhaal nog leuker werd. Wat een mooie voorstelling! Op 

de terugweg mochten we in de enige echte spelersbus van Ajax. Wat een feest! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag was het werpbaltoernooi. We speelden ditmaal op v.v. Vep en gelukkig hadden we toch nog genoeg ouders die ons 
konden rijden, waardoor we deze leuke ochtend mee konden doen aan het toernooi. We hadden met de Andersenschool in 

totaal 4 teams die mee speelden. Ze hebben het allemaal erg goed gedaan! Binnenkort horen we of we nog een prijs 

gewonnen hebben, spannend! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Donderdag 24 juni werd er een dansochtend georganiseerd door Saskia’s dansschool. Na de opening en de warming-up 

hebben we in drie rondes een nieuwe dans aangeleerd, geleerd over verschillende dansstijlen en ritme-spellen gedaan. ’s 

Middags kwamen de papa’s, mama’s, opa’s en oma’s kijken. Het was een geslaagde dag!  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tussendoor hebben de meeste leerlingen uit de klas ook nog meegedaan met de avondvierdaagse. Hartstikke goed gedaan! 

Ondertussen zijn we ook met de CITO’s begonnen. Ze maken de CITO spelling, rekenen en begrijpend lezen. 

 

 

 

 

Wat staat ons te wachten? 
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Muziekpresentatie 

Op 12 juni geeft juf Melde samen met groep 3/4/5 een muziekpresentatie op school. U bent van harte welkom om 11:00 – 
11:45 uur. De leerlingen zullen dan laten zien wat ze de afgelopen tijd hebben geleerd in de muzieklessen! 

 

KUVO 14 juni 

Op 14 juni gaan we naar het kasteel in Woerden voor de kasteelvertellingen. Welke ouders zouden ons kunnen halen en 

brengen? We moeten om 10:30 uur bij het kasteel zijn en zullen tussen 11:30/11:45 uur weer terug naar school gaan. 

Aanmelden kan via anouk@andersenschool.eu. Alvast bedankt! 

 

Spelochtend groep 4 

Maandag 18 juni heeft groep 4 een spelochtend. We worden om 11:30 uur verwacht bij de boekentuin. Samen met groep 1,2 
en 3 zullen we vanaf school gaan lopen rond 11:00 uur. Kunt u als ouder meehelpen tijdens deze spelochtend? Meldt u dan 

aan via anouk@andersenschool.eu. Alvast bedankt! 

 

Anouk 

 

 

naar Inhoudsopgave 

 

HB 4-5 
De meivakantie is achter de rug en nog een aantal weken en dan is het alweer zomervakantie. In de afgelopen weken is er 

weer veel gebeurd. Hieronder daar meer over. 

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 

Concertgebouw 

HB5 is naar het concertgebouw geweest. Het concert ging over 'duizend en een nacht' en de 

kinderen hadden voor dit concert de liedjes goed geoefend. Het was een hele belevenis voor de 

kinderen om in zo'n prachtig gebouw te zijn. 
 

Avondvierdaagse 

In de eerste week na de meivakantie was het gelijk tijd voor de avondvierdaagse. Het was 

weer vier avonden feest. De kinderen hebben het super naar hun zin gehad en de verhalen op 

school kwamen los. Leuk om te horen! 

 

Werpbaltoernooi 

HB5 heeft op vrijdag 18 mei het werpbaltoernooi gespeeld. De teams waren weer gemixt met 

de andere kinderen van groep 5 en in die teams hadden we ook geoefend. De kinderen hebben 
het harstikke goed gedaan. Er zijn zelfs twee pouleprijzen gewonnen! 

 

Dansdag 

Op 24 mei was het dansdag. We hebben allerlei dansspelletjes gedaan, een dans geleerd en 

daarna ook een uitvoering gegeven.  Veel kinderen hebben echt genoten van deze dag! 

 

Koolwitjes 

We hebben in de klas een vlinder bak. Het zijn nu nog eitjes, rupsen en poppen en we zien ze 

steeds verder ontwikkelen!  Met elkaar houden we de bak schoon en verzorgen we de rupsen. 
We zijn benieuwd naar de ontwikkelingen!  

 

Davinci 

We hebben het thema ‘het leven op het land’ afgerond en zijn deze week gestart met het 

thema ‘de eerste mens’. We gaan het hebben over de ontwikkeling van de mens, ijstijden, de 

jagers en de boeren en nog meer! Bijpassende materialen en tips zijn weer van harte welkom! 

Op www.davinicivoorthuis.nl staan leuke tips voor  thuis. 

 

Kanjertraining 

In de groep hebben we het gehad over je mening geven. Het is belangrijk om je mening te 
geven maar heel soms is het handiger om je mening voor je te houden. 

Alle kinderen hebben eigenschappen bedacht die bij hem of haar passen. Daarna hebben ze 

gekeken waar dat in een kwadrant van petten dan past. Iedereen heeft toen een kanjerdoel 

opgesteld. Bijvoorbeeld ‘ik wil meer initiatief tonen’ 

 

Wat staat ons te wachten? 

 

Op 14 juni gaan we naar het kasteel van Woerden voor kasteelvertellingen. We zijn nog opzoek 

naar ouders die kunnen rijden. We willen graag om 8:40 vertrekken van school. Om 10 uur 
zullen we weer terug gaan. Wie kan rijden, ik hoor het graag! 

 

Maandag 18 juni is groep 4 uitgenodigd voor de jaarlijkse spelochtend. Deze spelochtend vindt 

plaats in de boekentuin (Snel & Polanen). 

Voor deze spelochtend zijn wij op zoek naar ouders die zouden willen helpen bij het begeleiden van het spel deze 

ochtend/middag. We lunchen dan ook met de kinderen in de Boekentuin. Sportieve kleding (in ieder geval schoenen) is fijn 

tijdens de spellen! 

 

Datum activiteit ouderhulp 

mailto:anouk@andersenschool.eu
mailto:anouk@andersenschool.eu
http://www.davinicivoorthuis.nl/
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12 juni Muziekoptreden 

11:00-11:45 

Van harte welkom! 

14 juni Kasteelvertellingen 

09:00 – 10:00 

Rijden 

18 juni Spelmiddag 

11:15 – 13:15 HB4 

Spelbegeleiders gezocht! 

  

Een aantal kinderen hebben nog een schoolshirt thuis. Willen jullie die weer (schoon) meegeven naar school? Ook de 

rapporten ben ik weer aan het verzamelen. 

 

Bij vragen hoor ik het graag! 
 

Vriendelijke groet, 

Esther 

 

naar Inhoudsopgave 

 

HB 6 

Nog maar 5 weken en dan is het alweer zomervakantie. Dan zit er alweer een jaar HB 6 op 

en gaan de  kinderen zich opladen voor HB 7. In de afgelopen weken is er weer veel 
gebeurd. Hieronder leest u daar meer over.  

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

 

Concertgebouw 

Op dinsdag 15 mei zijn wij in twee hele speciale bussen naar het concertgebouw gegaan. 

Wij werden namelijk vervoerd in de enige echte AJAX bus en de bus waar de cast van de 

Lion King in wordt vervoerd. Dat was al leuk! In het concertgebouw hebben wij gekeken 

naar en meegezongen met Sinbad de zeerover en zijn symfonieorkest. Het was een hele  
speciale ervaring. 

 

Korfbaltoernooi 

Op vrijdag 18 mei hebben wij deelgenomen aan het korfbaltoernooi. Het weer zat mee en 

de leerlingen hebben heerlijk gespeeld en natuurlijk goed hun best gedaan. 

 

Schoolfotograaf 

Op donderdag 24 mei zijn alle kinderen op hun mooist op de foto gezet. Wij hopen 

binnenkort de foto’s te ontvangen.  
 

Vissen 

Op dinsdag 29 mei zijn wij in de herkansing gegaan tijdens het vissen. Waar de vangst 

afgelopen oktober 0 was, omdat de vissen al in winterslaap waren, hadden wij nu meer 

geluk. 18 vissen, schoon aan de haak! Het was heel leuk om de gezichten van de kinderen 

 te zien als ze een vis te pakken hadden. Een hele gave ervaring!  

 

Slootsafari 

Op dinsdag 05 juni hebben wij weer gevist, maar dit keer met schepnetten opzoek naar 
slootdiertjes. We hebben de dieren gedetermineerd met een tabel en we hebben de dieren 

zelfs onder de microscoop mogen bekijken. Gaaf!  

 

Vlinderbak 

Sinds woensdag 30 mei hebben wij een vlinderbak in de klas staan voor het NME project 

rups voor of vlinder na. Wij hebben een bak gekregen met daarin vlindereitjes, rupsen en 

poppen. De eitjes worden rupsen, de rupsen worden poppen en de poppen worden 

vlinders. Het is ontzettend interessant en leuk om dit cyclische proces te volgen. Dankzij  

de goede zorgen van de klas, hebben de vlinders en rupsen het goed en groeien ze als kool. 

 
CITO  

In de week van 04 juni zijn wij weer begonnen met het afnemen van de CITO toetsen. In deze 

week nemen wij de TTR (Tempo Test Rekenen) af en de DMT (Drie Minuten Test, zoveel mogelijk 

woordjes lezen binnen een gestelde tijd). De week van 11 juni starten we met rekenen en de 

week van 18 juni ronden we af met spelling.  

 

DaVinci  

We zijn gestart met het thema middeleeuwen. We hebben het al gehad over ridders, het 

leenstelsel en het leven in de middeleeuwse stad. Zelf benieuwd? Kijk eens op 
www.davincivoorthuis.nl voor leuke ideeën, leesboeken en spellen. Een uitje naar de Heksenwaag 

in Oudewater of het Archeon beveel ik van harte bij u aan. Mocht u nog materialen hebben voor 

onze thematafel dan zouden we deze graag willen lenen.  

 

TopoTop! 

Met topografie zijn we tijdens het thema middeleeuwen bezig met de provincie: Noord-Holland, 

Utrecht en Overijssel. Als aller laatste topografie toets krijgen de kinderen een behoorlijke klus.  

Ze moeten dan namelijk ‘de 100 van Nederland’ weten. Ze krijgen hier i.p.v. de gebruikelijke week, twee weken de tijd voor 

om te leren. De toets vindt plaats op dinsdag 26 juni. 

http://www.davincivoorthuis.nl/
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Kanjertraining 
We zijn gestart met blok 13 van de kanjertraining. Dit blok staat in het teken van groepsdruk en hoe ga je daar mee om. We 

hebben het gehad over sombere gevoelens hebben en je eenzaam voelen. Pieker niet alleen, maar ga naar iemand toe die je 

vertrouwd. Ook wordt er besproken ‘voor wie is het goed dat ik er ben?’. Belangrijk daarbij is dat we in relatie met elkaar 

leven en dat er mensen zijn die van je houden. Met leskern 12 hebben we het gehad over kritiek geven en ontvangen. Hoe 

reageer je daarop? Zet je de gele pet op en doe je zielig, zet je de zwarte pet op en word je heel boos, doe je de rode pet op 

en ga je grappen maken of hou je de witte pet op en ontvang je de tips en probeer je deze serieus te nemen en er iets mee 

te doen. Tevens doen we over de hele week door verschillende vertrouwensoefeningen.  

 

 
 

Staal taal 

Met Taal hebben we het thema Plankenkoorts afgerond. De kinderen hebben een recensie 

geschreven bij het toneelstuk ‘de Boevenkoning’. De kinderen moesten goed kijken naar het 

decor, de kostuums, het acteren, het zingen, de geluidseffecten en daarnaast moesten ze ook 

nog eens de verhaallijn volgen en vertellen wat ze daar van vonden. Als laatste was de vraag: 

raden jullie het toneelstuk aan of raden jullie het af. Het laatste thema van dit schooljaar heeft 

het spannende thema Jungle. De woordenschat wordt weer uitgebreid met woorden als: 

communiceren, observeren, houtkap, ongerept en transpireren. Tijdens de lessen taal 
verkennen leren de kinderen meer over lichaamstaal en leren ze nieuwe dierennamen bedenken 

door er woorden voor te zetten. Tijdens spreken en luisteren leren de kinderen goede 

argumenten geven over welke voorwerpen mee moeten naar de jungle en hebben ze een 

denkgesprek over het redden van het regenwoud. Bij het onderdeel schrijven leren ze 

omschrijvingen maken met steekwoorden en bedenken ze een verhaal en schrijven ze deze in 

steekwoorden op. Na deze impressie gaan ze door naar expressie en passen ze het geleerde 

toe door het schrijven van een fantasieverhaal die ze aan elkaar gaan voorlezen.  

 

Staal spelling 
Met spelling zijn we gestart met het laatste blok van dit schooljaar. Aan bod komen de laatste categorieën van groep 6. Dit 

zijn het lollywoord, het tremawoord en een uitbreiding op het komma-s-meervoud. Lollywoord: Woorden met de Griekse Y, 

waarbij je de /ie/, /i/ of /j/ hoort. De kinderen oefenen met (hoog)frequente woorden. Regel: lollywoord. Ik schrijf de Griekse 

Y. Tremawoord: Het trema is bedoeld om aan te geven hoe het woord moet worden uitgesproken. Het trema geeft aan dat 

elk teken apart moet worden uitgesproken. Regel: Tremawoord. Puntjes op de …. Komma-s-meervoud: wordt uitgebreid 

met woorden met een y of i achteraan: lolly’s, kiwi’s. Regel: Komma-s-meervoud. Meervoud en lange klank, y of i aan het 

eind: komma-s, behalve bij ee. Ook wordt de regel uitgebreid met komma-s bij bezit. Bijvoorbeeld Anna’s fiets. Hier geldt 

dezelfde regel voor als bij komma-s-meervoud. Bij het onderdeel grammatica leren de kinderen het rangtelwoord aan. 

Rangtelwoord: het rangtelwoord geeft de volgorde in een rij aan en is te herkennen aan de uitgang –de of –ste. Regel: Het 
rangtelwoord geeft de volgorde in een rij aan.  

 

Rekenen 

Met rekenen hebben we het, het afgelopen blok gehad over kommagetallen. De kinderen kunnen deze nu plaatsen op de 

getallenlijn, kijken welk kommagetal meer waard is en plus- en minsommen maken met kommagetallen. Na iedere 

instructieweek (week 1 en 2 over een periode van 3 weken) krijgen een aantal kinderen van mij een werkblad mee naar huis, 

om nog even extra te oefenen voordat ze de toets gaan maken.  

 

Lezen 
De kinderen zijn druk bezig met het voorbereiden van hun boekbespreking. Ik heb 

al prachtige boeken voorbij zien komen en het motiveert de kinderen onderling heel 

erg om nieuwe boeken te gaan ontdekken en lezen. Nog steeds lezen wij in de klas 

uit lampje. Het is een prachtig boek waarin veel maatschappelijke zaken, verweven 

in een spannend en ontroerend verhaal, aan de orde komen. Ik en de kinderen 

genieten volop.  

 

 

Wat staat ons te wachten? 

 
 

 

 

 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

Maandag 11 juni Start CITO rekenen HB 6 x 

Maandag 18 juni Start CITO spelling HB 6 x 

Dinsdag 26 juni Topotoets 100 van Nederland X 

Vrijdag 06 juli Rapport 2 mee X 

Woensdag 11 juli Zwemmen Rijden naar het zwembad in Oudewater.  

Donderdag 12 juli Eindfeest 17:00 Alle hulp die kan!  

Vrijdag 13 juli Zomervakantie om 12:00 x 
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Heeft u een vraag? Dan ben ik altijd aan te spreken op het schoolplein om 14:15 of u kunt een afspraak maken via de mail of 

mij even bellen. 
 

Met hartelijke groet, 

 

Jeanine  

naar Inhoudsopgave 

 

Groep 5-6 

Concertgebouw  

Dinsdag 15 mei zijn we samen met alle groepen 5 en 6 naar het Concertgebouw in Amsterdam geweest. We werden daar in 
stijl naar toegebracht. In de Grote Zaal van het Concertgebouw, werden we meegenomen in de avonturen van Sinbad 

(Duizend-en-een Nacht). Hierin werden mooie liedjes gespeeld door het Nederlands Philharmonisch Orkest. De kinderen 

zongen en dansten met een aantal liedjes mee.  

 

   
 

Werpbaltoernooi groep 5 

Vrijdag 18 mei stond het werpbaltoernooi op het programma. Met in totaal vier teams (gemixt 

met de anderen groepen 5) gingen de kinderen met veel enthousiasme aan de slag met hun 

werpbaltoernooi. Het was een gezellige ochtend. Twee van de vier teams van de 
Andersenschool zijn in hun poule poulewinnaar 

geworden. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Korfbaltoernooi groep 6 

Vrijdag 18 mei stond voor groep 6 het korfbaltoernooi op het programma. Er werd goed gespeeld en de teams moedigde 

elkaar aan. Een team had alles gewonnen. Dit team is dan ook poulewinnaar geworden. Een ander team heeft de fairplayprijs 

gewonnen.   
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Avondvierdaagse 

Een aantal kinderen uit groep 5/6 heeft de avondvierdaagse weer volbracht!   

        
 

 

Wat staat ons nog te wachten?  
Muzikale presentatie 

Groep 5 heeft dit schooljaar muziekles gehad van onze muziekdocente Melde. Om dit af te sluiten vindt er een muzikale 

presentatie plaats op 12 juni om 11.00 – 11.45. U bent van harte welkom!  

Agenda 

Datum Activiteit Ouderhulp 

4 t/m 22 juni Citotoetsen - 

12 juni Muzikale presentatie - 

6 juli Rapport 2 mee - 

  
naar Inhoudsopgave 

 

Groep 7-8 

Barbecue 

We hadden een leuke gezellige BBQ iedereen vond het lekker en leuk. DE HALL deed de BBQ en had alle ingrediënten 

ingekocht.  Er was salade, worstjes, kipfilet en hamburgers. Je ging groepje voor groepje eten pakken. Iedereen nam van 

alles wat. 

 

 

 

Efteling  

Dinsdag 15 mei gingen de groepen 8 en HB8 naar de Efteling. Aan het begin gingen we met 
z’n allen in de Piranha. Daarna mocht je met iemand of meerdere mensen het park door 

lopen. 

 

Slagbaltoernooi. 

Donderdag 17 mei hadden groep 8 en hb 8 een slagbaltoernooi. Uiteindelijk hebben 3 van 

de 4 groepjes een fairplay prijs gewonnen!  

 

Slapen in de school!  

We ging op donderdag 17 mei in de school slapen met eerst een lekkere bbq van DE HALL , 

daarna een disco van dj blijwin! Toen het donker werd gingen we verstoppertje in het 
donker doen met op het laatst nog een bezoekje van de politie….. . We lagen om te slapen 

verdeeld in het lokaal van groep 8 en de gymzaal. In de gymzaal lagen juf Mariëlle en juf 

Marjo en wij zaten opgescheept met meester Niels gesnurk.  

 

Verzetsmuseum  

Maandag 14 mei gingen we naar het verzetsmuseum in  Amsterdam. We werden verdeeld in 

groepen, de ene groep ging een wandeling maken en de andere groep gingen naar het 

museum. Het was een erg interessant en leerzaam uitje.  

 
Atletiektoernooi (door Wies & Lois) 

Bij het atletiek toernooi waren beide groepen gemixt (groep 7 & HB 7).  

Er waren uiteindelijk 3 groepen van de groep HB 7 & groep 7 gekomen.  

 

Het was bij de atletiek vereniging Woerden, we gingen er op de fiets heen en het was heel 

gezellig, iedereen was een team. We deden de onderwerpen verspringen, hoogspringen, 

kogelstoten, hordelopen, 400 meter sprint & 60 meter sprint, discus werpen, enz. maar het 
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werd zo gezellig dan iedereen niet alle onderwerpen. Kon doen wij troffen het niet echt het was super warm maar er was 

genoeg te drinken en er kwamen watergevechten.  
 

Er waren diploma’s gemaakt waar al je resultaten van de onderdelen op stonden. Het leek een beetje op een sport dag maar 

dan was dit alleen atletiek.   

 

Percussie- en dansworkshop (door Elise & Charlotte) 

Beide groepen zeven hadden workshop zang dans en percussie. Groep 7 en HB7 werden in 3 groepen verdeelt om de beurt 

gingen ze naar zang dans en percussie.  

 

Dans 
Bij dans ging je een dansje leren, die je vervolgens aan de ouders liet zien. Je deed een Afrikaanse dans. Je had ook een dans 

battle, die ging zo ongeveer eerst ging de dans dansen daarna ging de zang zingen zo ging het even door.  

 

Zang 

Bij zang leerde je een stukje van een liedje zingen, eerst warmde je je stem op en daarna ging je het liedje oefenen. Alle drie 

de groepen deden een ander liedje. Groepje 1 deed een stukje uit de lion King , groepje 2 deed battle en groepje 3 deed ook 

een stukje van de lion King. 

 

Percussie 
Bij percussie ging je trommelen op een djembé en op anderen Afrikaanse instrumenten. Je ging om de beurt bij een ander 

instrument, ze hadden een koebel een rijstkoker een djembé en een ander soort trommel. uiteindelijk koos je voor het 

instrument wat je het leukst vond. 

Uiteindelijk werd alles bij elkaar geplakt en was het een grote dans. 

 

Denemarken (door Imare & Inger) 

We kwamen maandag om 18:30 en toen gingen we pasta eten en daarna de tenten indelen en er moesten nog een paar 

tenten worden opgezet door de scouting. 

Dinsdag gingen we naar Odense daar zijn we in het huis en museum van Hand Cristian Andersen en geshopt in het centrum 
van Odense en de scouting kwam bij ons en toen hebben we spelletjes gedaan en wraps gegeten. 

Woensdag zijn we naar een strand met stenen en springpissebedden geweest en we hebben geocating gedaan alleen het was 

niet echt een succes en daarna hebben we bij de scouting spelletjes gedaan en ook gegeten. 

Donderdag zijn we naar Legoland geweest dat was super leuk er waren ook achtbanen en water attracties en we hadden 

Bonte avond en Disco. 

Vrijdag hebben we de hele dag in de bus gezeten en s’avonds bij de mac gegeten. 

 

Voorlopig advies voortgezet onderwijs groep 7 

Eind groep 7 wordt door de zogenaamde schooladviescommissie (bestaande uit: huidige leerkracht groep 7, intern begeleider 
en directeur) het voorlopig schooladvies opgesteld. Dit schooljaar gebeurt dat op dinsdag 26 juni. Bij dit gesprek zal ook de 

directeur aanwezig zijn. U ontvangt tegen die tijd een uitnodiging via MijnSchoolinfo. In dit gesprek zal het voorlopige 

schooladvies worden besproken aan de hand van het leerlingvolgsysteem en de persoonlijkheid van uw kind. Daarnaast 

worden de leerlingen aan het denken gezet over hun eigen ontwikkelpunten/leerdoelen. Dit wordt in een ‘contract’ 

vastgelegd, zodat ze hier in groep 8 mee verder kunnen. Uw kind mag dus aanwezig zijn bij dit gesprek.  

 

Wat staat ons ons te wachten? 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

11-6 t/m 15-6 Stageweek meester Alexander N.v.t. 

21-6-2018 Laatste stagedag meester Alexander N.v.t. 

26-6-2018 Voorlopig advies groep 7 N.v.t. 

9-7-2018 Musical groep 8 N.v.t. 

12-7-2018 Eindfeest N.v.t. 

 

Niels van Roest 

 

naar Inhoudsopgave 

 

HB 7 
Het is alweer juni, we racen naar het einde van het jaar. Het jaar vliegt voorbij.  Na de 

meivakantie hebben we leuke activiteiten gedaan zoals: de sportdag en de swingende 

workshops. De komende weken gaan we samen het jaar afronden. Wij hebben er zin in 

om er hele leuke laatste schoolweken van te maken.  

 

Wat hebben we allemaal gedaan: 

Sportdag 

Op donderdag 17 mei hadden we sportdag van Beweegteam Woerden. Wij mochten met 

groep 7 meedoen aan het atletiektoernooi. Hoogspringen, verspringen, kogelstoten… er 
werd een complete tienkamp afgewerkt op de atletiekbaan van Clytoneus. Ieder kind 

zocht zijn eigen grenzen op en maakte kennis met de alle facetten van de atletiek. We 

hebben een leuke dag gehad. 

 

Workshop zang, dans en percussie 

Op donderdag 24 mei hebben we in drie groepen samen met de groep 7 regulier drie 

verschillende workshops gedaan. Aan het eind van de ochtend kon iedereen zijn 
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ingestudeerde  dans, zang en percussieacts laten zien in een 

spetterende voorstelling. Complimenten aan de docenten van het KUVO 
en aan de kinderen die bij alle workshops heel erg hun best hebben 

gedaan. 

 

Schoolfotograaf 

Donderdag 24 mei kwam de schoolfotograaf. Ze deed het heel erg goed 

en wij zijn heel erg benieuwd naar de foto’s. 

Wat gaan we de komende periode doen: 

Spreekbeurt: Wat ik later wil worden… 

Maandag hebben de leerlingen een blaadje mee gekregen als 
voorbereiding op hun spreekbeurt. Op dit blaadje staat ook de datum 

van hun spreekbeurt.  In deze spreekbeurt gaan ze vertellen over wat 

ze graag willen worden en hoe ze daar kunnen komen. We zijn heel erg 

benieuwd naar de verhalen, die ze gaan vertellen.  

 

Workshop Makey Makey 

De Makey Makey is een apparaatje dat -aangesloten op de computer– ervoor zorgt dat verschillende voorwerpen een toets 

(key) worden waarmee je de computer ook echt kunt bedienen: make a key. Er kan bijvoorbeeld een toetsenbord van 

bananen gemaakt worden zodat je een digitale piano kunt bespelen met bananen! Ieder voorwerp kan een ‘key’ worden, mits 
het stroom geleidt. Wat is geleiding van stroom? En welke materialen geleiden stroom? Dat gaan we onderzoeken en vooral 

ook zelf uitproberen. Tijdens de gastles werken we met materialen die we meenemen, bijvoorbeeld groente en fruit, maar er 

kunnen ook materialen gebruikt worden die op school aanwezig zijn. Na een korte uitleg van de gastdocenten, kunnen 

kinderen zelfstandig aan de slag. 

 

Voorlopig adviesgesprekken 

De procedures zijn iets veranderd. Het advies voor leerlingen die leerwegondersteuning nodig hebben, is vervroegd. Hierdoor 

hebben wij er als school voor gekozen om de voorlopig adviesgesprekken te vervroegen en deze in groep 7 te voeren. Eind 

juni zijn de gesprekken gepland. Graag zien we u als ouder tijdens deze gesprekken. Ook nodigen we leerlingen bij deze 
gesprekken uit, uiteindelijk gaat het om hun advies. Dit is uiteraard niet verplicht.  

 

Niels en Marjo  

 

Agenda 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

18 juni Workshop Makey Makey n.v.t. 

26 juni Voorlopig adviesgesprekken Inschrijven 

6 juli  2e rapport n.v.t. 

9/ 10 juli Musical groep/ HB 8 kijken n.v.t. 

12 juli Eindfeest Er wordt vaak hulp gevraagd door de OV 

13 juli Laatste schooldag N.v.t. 

 

 

naar Inhoudsopgave 

 

HB 8 

We hebben na de meivakantie een paar heerlijke weken achter de rug. De kinderen vertellen jullie er graag zelf over in hun 
stukjes over de Nederlandweek en de Denemarkenweek. We gaan nu de laatste 6 weken in voor de zomervakantie, waarin 

we gewoon zullen werken (kennis op peil houden), maar er ook veel aandacht zal zijn voor de eindmusical. We hebben er 

veel zin in! 

 

Wat hebben wij de afgelopen periode gedaan? 

Nederland week 

Maandag Verzetsmuseum door Daniel 

We gingen op de eerste dag in de week van Nederland naar het verzetsmuseum. We gingen eerst even eten en daarna 

kregen we een rondleiding door de stad. Daar gingen we monumenten bekijken van struikelsteentje tot een gebouw. Daarna 

gingen we onze lunch eten en gingen we een filmpje kijken over Eva Nellie Henk en Jan. Eva was Joods en emigreerde van 
Oostenrijk naar Nederland. Nellie was voor de NSB en zat bij de Jeugdstorm. Henk was een normale jongen die dingen van 

de oorlog verzamelde. En Jan’s vader zat in het verzet en werd dus veel gezocht. Toen we de intro hadden gekregen gingen 

we echt het museum bekijken er waren vier nep huisjes van de kinderen en daar deden we opdrachten in. Daarna gingen we 

weer terug naar school. 

 

Dinsdag Efteling door Stan 

Toen we aankwamen op school konden we bijna gelijk de bus in naar Kaatsheuvel. Eenmaal in de Efteling maakten we een 

groepsfoto en gingen we door naar de verzamelplaats naast de Python. Toen iedereen wist waar de tassen stonden gingen we 

met de twee groepen 8 de Piranha in en daarna konden we groepjes maken en vrij rondlopen en verder was het een erg 
leuke dag. 

 

Donderdag Slagbaltoernooi en Slapen in de school door Julius en Siemen 

’s Ochtends vertrokken we naar het slagbaltoernooi, we ging fietsend en de kinderen die niet op de fiets waren gingen met de 

auto. Toen we waren aangekomen werden de kinderen in teams verdeeld, nadat de teams waren verdeeld begonnen de 

wedstrijden. Tijdens de wedstrijden was het best wel zwaar, want het was behoorlijk heet. Toen we terug reden kwamen we 

moe op school aan , gelukkig mochten we gelijk eten en drinken. Nadat de bel was gegaan ging iedereen weer naar huis en 

kwamen ze ’s avonds terug voor het feest in de school.                 
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Toen we terug kwamen op school gingen we eerst barbecueën, het eten was lekker en je kon zelf opscheppen. Daarna gingen 

we de bedden klaarmaken om op te slapen. Na het bedden opmaken hadden we een disco. Die disco ging tot tien uur in de 
nacht door. Na de disco gingen we verstoppertje in het donker spelen. Tijdens het verstoppertje liet iedereen elkaar 

schrikken, waardoor iedereen zichzelf verraadde. Toen we klaar waren met het spelen gingen we film kijken. De volgende 

ochtend moesten we om zeven uur opstaan en ontbijten. Om half negen kwamen alle kinderen uit de andere klassen en 

mochten wij naar huis en hadden we een vrije dag.   

 

KUVo voorstelling: Toen mijn vader een struik werd  

Vrijdag 25 mei mochten we naar het Transformatorhuis in Utrecht. Het stuk werd opgevoerd door het Filiaal theatermakers. 

De actrice ( Mirthe Klieverik) vertelt het verhaal over Toda. Voordat Toda’s vader een struik wordt, is hij banketbakker. Tot 

op een dag alles verandert. In het zuiden breken gevechten uit en Toda’s vader moet meehelpen in de oorlog tussen de enen 
en de anderen. Toda zelf wordt op transport gezet naar haar moeder, die in het buurland woont. De reis ernaartoe is vol 

avonturen en gevaar, maar Toda geeft niet op want ze moet haar moeder vinden! 

Toen mijn vader een struik werd is geïnspireerd op het bekroonde boek van Joke van Leeuwen. Een indrukwekkend verhaal 

dat op een schijnbaar simpele manier laat zien hoe absurd oorlog is. Met spel, muziek en liedjes brengen actrice Mirthe 

Klieverik en bassist Peter Sambros de wereld van Toda tot leven.  

Na afloop van de voorstelling kregen de kinderen de kans om vragen te stellen over de voorstelling en er was ook een meisje 

dat gevlucht was uit Syrië. Ze mochten haar vragen stellen over haar ervaringen. Een heel erg indrukwekkende middag! 

 

Denemarken week  
Maandag reisdag door Kim 

We zouden om half acht vertrekken. Maar dat is niet echt gelukt, dus waren we voor 

niks zo vroeg op school. Toen de bus er eindelijk was kwamen we er achter dat we 

stopcontacten hadden, dus iedereen was meteen helemaal blij. We dachten dat we 

wifi hadden, maar we zijn gewoon voorgelogen!! Want maar een paar mensen 

hadden wifi en in Duitsland deed de wifi het al helemaal niet meer. Maar uiteindelijk 

was het toch wel leuk. Toen we aankwamen op de camping kwamen we er achter 

dat er nogal wat oude mensen waren die ons niet echt konden waarderen. Toen we 

alle spullen in de tent hadden gelegd konden we eindelijk even uitrusten. We aten 
pasta (ik vond dit niet echt een culinair hoogstandje, maar het was te doen). 

Iedereen begon na het eten de camping te verkennen of te voetballen. Daarna 

moesten we allemaal gaan slapen. 

 

Dinsdag Odense en bezoek van de Scouting door Robbe en Stijn  

Vanwege de weersvoorspellingen hebben we besloten de dag naar het strand en de 

dagreis naar Odense om te wisselen [red.]   

In Odense zijn we naar het museum van Hans Christian Andersen geweest en we 

hebben in Odense ook nog gewinkeld en zijn huis bekeken. ’s Avonds hebben we 
levend stratego gespeeld in het bos rondom het veldje en spellen gespeeld met de 

Deense kinderen van de scouting. En tot slot nog lekkere marshmallows 

geroosterd en dat waren er niet bepaald weinig. En zonder dat we het door hadden 

was het al half twaalf!  

          

Woensdag Strand en naar de Scouting door Maud  

Ik ga wat vertellen over woensdag in Denemarken. Het was heel erg leuk woensdag 

we moesten om 7:30 opstaan want op 8 uur hadden we ontbijt. Nadat we hadden 

ontbeten hadden we vrijetijd. Om 9:30 gingen we naar de bus en we waren er rond 
10 uur. Toen we er waren mochten we eerst langs het strand lopen, op het strand 

lagen mooie stenen. Toen we over het strand hadden gelopen moesten we 

verzamelen. We gingen eerst GEO catchen we zochten even maar het is niet echt 

gelukt om iets te vinden, omdat het een 3,5 was (dat is blijkbaar heel moeilijk). 

Daarna kregen we tekencheck. Er zijn een paar teken gevonden maar ze werden 

meteen weggehaald, dus dat is heel goed van de juffen!! Na de tekencheck mocht je 

gaan zwemmen. Als je je handdoek had meegenomen en neergelegd sprongen er 

hele schattige beestjes op. Als je wou zwemmen had ik aangeraden met schoenen te 

gaan zwemmen want er lagen allemaal stenen. Na het zwemmen hadden we vrijetijd 

en daarna gingen we naar de Denen. Bij de Denen waren er allemaal leuk activiteiten 
dingen zoals: kaarsen smelten in een bakje, in een buis gaan liggen en dan gaan 

mensen je ronddraaien en nog andere activiteiten. Als eten kregen we typisch 

Deens eten: speklapjes op de BBQ met rode bietjes en aardappelen met een lekker 

Deens sausje (het is eigenlijk best Nederlands). Toen we terugkwamen hebben we 

broodjes geroosterd (het duurde heel lang voordat ze klaar waren dus ja ik heb ze 

rauw gegeten). Daarna gingen we slapen (niet bepaald leuk).   

  

Donderdag Legoland door Lidewij  

In de ochtend moesten we vroeg opstaan. Daarna gingen we ontbijten. We moesten 
1 uur in de bus zitten. Toen we in Legoland waren gingen we eerst een groepsfoto 

maken en toen gingen we naar de afgesproken plek lopen. Vanaf dat moment mocht 

je doen wat je wou bijv. in achtbanen of souvenirs kopen. Toen iedereen plezier had 

gemaakt in Legoland gingen we weer naar de camping. Waar we  nog hebben 

gegeten lekkere soep en knakworsten. Die avond hadden we natuurlijk ook de bonte 

avond waar we lekker hebben gedanst. Het was super gezellig. En we zijn lekker 

laat gaan slapen. 
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Vrijdag Reisdag door Robbe en Stijn  

Snel ontbijten en dan in de bus springen. [note van de red: dat springen ging zo 
soepel niet meer hoor]. Er waren pauzes om de twee uur en er waren af en toe rare 

wc’s (beoordeling van Stijn). Uiteindelijk gingen we bij de McDonalds eten en 

allemaal apart bestellen met €7,50 aan eten. Toen hebben we het laatste stukje de 

ouders gefopt! (Behalve voor de ouders die een kind hadden die naar Denemarken 

zijn gegaan). De bus reed eerst snel door en dan zijn we op een parkeerplaats gaan 

staan en uitgestapt en achterom naar de kleuteringang gelopen en tegelijkertijd is 

de bus weg gereden naar de hoofdingang.  

 

Wat gaan wij de aankomende periode doen? 
Musical 

De aankomende tijd gaan we veel oefenen voor de musical en werken aan het decor en de kleding. Hulp bij het maken van 

de decorstukken of het uitzoeken van de outfits is welkom! We hebben in ieder geval een groot wit laken(s) nodig (die we 

niet meer terug hoeven te geven) en een kikker-outfit in (ongeveer) maat 152. Dus als jullie zoiets thuis nog hebben liggen 

of kunnen lenen: graag!  

 

Agenda 

Datum  Activiteit  Ouderhulp  

Do 7 juni Boekbespreking Maud  

Vrij 8 juni Boekbespreking Mathias   

Ma 11 juni Boekbespreking Daniel  

Di 12 juni  Boekbespreking Lidewij  

Vrij 15 juni Boekbespreking Sepp  

Di 19 juni Boekbespreking Noah  

Do 21 juni Boekbespreking Kim  

Ma 9 juli Musical groep 8 regulier  

Di 10 juli Musical groep HB 8  

Woe 11 juli Laatste schooldag voor de groepen 8 met om 12.00 uur het afscheidsmoment met 
de hele school. Rapporten groep 8 mee. 

 

Do 12 juli Zomerfeest   

 

Marjo & Marielle 

 

naar Inhoudsopgave 

 

 

Zomerterugval 
De term zomerverval geeft aan dat kinderen die gedurende de zomervakantie niet of nauwelijks lezen 1 à 2 AVI-niveaus 

terugvallen in hun leesontwikkeling. Zomerverval kan eenvoudig worden tegengegaan. Als kinderen tijdens de zomervakantie 

regelmatig lezen is er geen sprake van terugval. 

 

Hoe hou je het leesniveau van je kind op peil tijdens de zomervakantie? 

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die tijdens de zomervakantie niet lezen 1 à 2 AVI-niveaus terugvallen. Dit wordt 

‘zomerverval’ of ‘zomerdip’ genoemd. Het is dus belangrijk om ook in die lekker lange zomervakantie te blijven lezen!  

 

Voorkom zomerdip bij je kind 
Bij het afnemen van een leestoets technisch lezen aan het begin van het schooljaar is bij een aantal kinderen een terugval in 

leesvaardigheid te zien. Dit wordt zomerdip of zomerverval genoemd. Ouders zijn zich vaak niet bewust van dit verschijnsel. 

Om het succes van de leesontwikkeling gedurende het afgelopen schooljaar vast te houden en te voorkomen dat deze 

terugval optreedt, is het belangrijk om ook thuis regelmatig te blijven lezen: zomerlezen noemen wij dat. 

 

Zomerlezen: 5 tips 

Hoe zorg je ervoor dat de leesontwikkeling van je kind tijdens de zomervakantie gewoon doorgaat? 

 

Tip 1: Stop vooral zelf niet met lezen! 

Laat je kind zien dat lezen leuk is en juist iets is wat je voor je plezier doet. Pak dus lekker zelf je favoriete boeken in (of gooi 
je e-reader vol) en ga bij de tent zitten lezen. 

 

Tip 2: Op vakantie? Neem leuke (taal-)spellen mee 

Tijdens regenachtige dagen op de camping of in het hotel slaat de verveling snel toe. Maar ook als de zon schijnt zijn 

spelletjes leuk tijdverdrijf. Vooral talige spelletjes zoals scrabble (junior), rompompom en maan roos vis spelletjes voor 

beginnende lezers zijn ideaal om de zomerdip op te vangen. Ook bordspellen dragen bij aan lezen. 

 

Tip 3: Kinderboeken mee! 

De meest voor de hand liggende tip is natuurlijk: neem leuke kinderboeken mee in de vakantiekoffer! Ga vooraf ook samen 
naar de bibliotheek en laat je kind zelf een stapel boeken uitkiezen voor de vakantie. Boeken die nog te moeilijk zijn, kun je 

voorlezen of samen lezen. Extra tip: Meegroeiboeken. Dat zijn ideale boeken om de zomerdip op te vangen, omdat ze 

oplopen in AVI niveau waardoor je kind ongemerkt steeds wat moeilijkere teksten leest. Denk bijvoorbeeld eens aan 'Piet en 

Riet. Kook jij of kook ik?' van Martine Letterie en Rick de Haas. 
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Tip 4: Lezen is overal 

Denk aan de menukaart in het restaurant, borden onderweg, foldertjes van de dierentuin die je wil gaan bezoeken, een 
boekje over het land waar je naar toe gaat of een informatief boekje over een favoriet onderwerp van je kind. Ook strips, 

leesdoeboeken en kindertijdschriften zijn leuk èn zinvol om te lezen. 

 

Tip 5: Vertier op de achterbank  

Voor lange autoritten zijn bijvoorbeeld de vakantiedoeboeken van Rompompom en Maan roos vis superleuk en leerzaam. 

Rijden maar!  

 

Meer lezen over zomerverval? 

Bekijk bijvoorbeeld eens deze artikelen uit de JSW (vakblad voor onderwijsprofessionals): 
Samenwerken aan leren lezen: de zomerdip 

Meegroeiboeken tegen de zomerdip 

In het Engels taalgebied is 'summer reading' al langer een fenomeen waar veel aandacht voor is: Summer Reading Challenge 

2013. 

Onderzoek: 

Luyten, H., Schildkamp, K. & Verachtert, P. (2008). Vooruitgang in technisch lezen gedurende het schooljaar en de 

zomervakantie. Leuven: Katholieke Universiteit Leuven. 

naar Inhoudsopgave 

http://www.scholastic.com/ups/campaigns/src-2015
http://www.scholastic.com/ups/campaigns/src-2015
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Vooruitgang-in-technisch-lezen-gedurende-het-schooljaar-en-de-zomervakantie?oldid=133673
http://www.nji.nl/nl/Databanken/Vooruitgang-in-technisch-lezen-gedurende-het-schooljaar-en-de-zomervakantie?oldid=133673
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