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3 april
10 april
12 april
16/17 april
18 april
19 april










6 mei



15 maart 2019

Schoolvoetbal jongens
Schoolvoetbal meisjes
Koningsspelen
IEP eindtoets groep 8
Schoolreis
Eerste dag van de meivakantie
(goede vrijdag)
Weer naar school

Afgelopen donderdag is er weer een MR vergadering geweest. We hebben
gesproken over de groepsindeling en de groepen voor volgend jaar, de
ontwikkeling van het onderwijs, en diverse andere kleine punten.
MR kandidaat
Eén van de punten die ook besproken is is het aankomende afscheid van de
voorzitter van de MR, Sven Vermeijden. Sven is al 12 jaar een vaste waarde, als
ouder, in de MR van de Schoener. Maar aankomend schooljaar gaat zijn jongste
van school. Het avontuur houdt dus op voor hem.
Nu zoeken we voor het komende jaar een andere ouder om zitting te nemen in
de MR. Het zou voor iedereen (en vooral Sven) heel fijn zijn als een nieuwe ouderkandidaat al voor de zomervakantie bekend is. Op de laatste vergadering kan dan
al mee gedacht worden over de acties voor volgend schooljaar.
Wilt u eens nadenken om zitting te nemen in de MR.
De school hecht grote waarde aan de inbreng en het meedenken van de MR. De
MR vormt zeker ook een klankbord voor het team.
Ongeveer 4 a 5 keer per jaar komt de MR samen om schoolbeleid te bespreken.
Mocht u meer willen weten over MR zaken loop dan gerust binnen om dit aan
Margreeth, Annelies of Jannie te vragen.
We rekenen op u steun om de MR weer voltallig te krijgen.

Groep
4-5-6

Staartdelingen groep 6
In groep 6 zijn we begonnen met het leren van staartdelingen. En dat is nog best
wel lastig! Een aantal keer per week oefenen we klassikaal een aantal van deze
staartdelingen. Ook in het huiswerk zullen ze regelmatig terugkomen.
Tip van de juffen:
De site www.sommenfabriek.nl hele getallen delen kies
voor stap 4 t/m 8. Hier staan per stap verschillende
uitlegfilmpjes en gratis werkbladen. Handig om nog eens te
bekijken voordat je het huiswerk gaat maken of om extra te
oefenen!

Klokkijken groep 4
In groep 4 zijn we druk bezig met het leren klokkijken. Analoog klokkijken hebben
de meeste kinderen al behoorlijk goed onder de knie, nu is het digitaal klokkijken
aan de beurt. We leren de hele uren en halve uren en het verschil in notatie
tussen nacht/ochtend en middag/avond.
We hebben geleerd dat digitale klokken op heel veel plekken
te vinden zijn; wekkers van papa en mama, op de oven, in de
auto en ook op ons Chromebook.
Het is fijn om dit ook thuis te oefenen door bijvoorbeeld te
vragen hoe laat het is, op zowel analoge als digitale klokken.
Helpt u mee?

Kinder
kunstweek

Afgelopen week zijn we begonnen aan het schoolthema KUNST.
In de komende periode wordt er in alle klassen aan gewerkt. Op de Schoener
staat Vincent van Gogh centraal.
Groep 1-2 is bezig met de zonnebloemen van
Van Gogh

Groep 4-5-6 maken een zelfportret van Van Gogh

En groep 7-8 zijn bezig met de Sterrennacht.

Naast deze activiteit staat Vincent van Gogh en andere
kunstwerken centraal.

Schoolfruit
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