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ALGEMEEN
Op de valreep een nieuwe infopost. Bij deze infopost een belangrijke bijlage, namelijk de informatie
rondom de Koningsspelen. Dit schooljaar een activiteit voor en door het dorp. Onze buurtsportcoach
Remco Broekman is nauw betrokken bij de organisatie. We hopen op een mooie dag!
Het schooldamtoernooi is weer geweest. Dit was de tweede ronde gespeeld in Gouda. Het team van
groep 5-6 is een ervaring rijker, het team van groep 7-8 is een ronde verder. Beide teams, een knappe
prestatie!
Deze weken ben ik in de groepen voor lesobservaties. Leuk om in de groepen verrassende dingen te
horen en te zien! Vandaag in groep 1-2, leerlingen druk in het zwembad aan de slag! Mooi om te zien
dat spelend leren, steeds meer gestalte krijgt. Er wordt bij de lesobservaties gekeken naar
betrokkenheid van leerlingen, valt er iets te leren en hoe zijn de schoolafspraken zichtbaar. Iedere
leerkracht heeft ook zijn eigen leerdoel opgesteld, waar feedback op wordt gegeven. Altijd stof voor
mooie nagesprekken.

Een goede schoolweek gewenst! Hartelijke groet, Conjo Kristalijn
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Juf Conjo ’s ochtends afwezig
Juf Carla afwezig, Juf Conjo ’s ochtends afwezig, theoretisch
verkeersexamen groep 7 en 8
Juf Conjo hele dag afwezig
Mevr. Blom-Post aanwezig gastles groep 7-8 09.30-10.15
KONINGSSPELEN
Juf Conjo ’s ochtends afwezig, infopost 14
Afname Route 8, eindtoets groep 8, teamvergadering
Paasviering, rond 13.30 in de kerk
Goede Vrijdag, start meivakantie, iedereen vrij tot en met 3 mei.

ONDERWIJSINHOUDELIJKE INFORMATIE
Vorige week hebben we een opbrengstvergadering gehouden. Tijdens deze vergadering bespreken we
de gestelde doelen en bekijken we de schooltrend wat betreft de opbrengsten. Schoolbreed zijn een
aantal extra interventies afgesproken.
Voor lezen wordt de nadruk gelegd op ook het hardop lezen van de tekst, doel van school blijft nog
altijd dat leerlingen in groep 6 AVI-plus behaald moeten hebben.
Op het gebied van rekenen is besproken dat het belangrijk blijft dat leerlingen hun uitrekenschrift
blijven gebruiken. Sommige leerlingen, vinden het vervelend om hun bewerkingen te moeten laten
zien. Alleen door de manier van verwerking met Snappet, moeten de leerlingen bewuster hun
uitrekenschrift inzetten, dan bij het werken in werkschriften. Daarnaast is gekeken naar woordenschat.
In de nieuwe taalmethode wordt woordenschat structureel binnen de taallessen aangeboden.
Groep 8 gaat dinsdag 16 april de eindtoets maken, Route 8. We hebben de tussenopbrengsten van deze
groep geanalyseerd en gezien dat zij een mooie groei hebben gemaakt. Zij kunnen vol vertrouwen hun
toets gaan maken.
Het is goed om teambreed met elkaar de groepen te bespreken. We zijn met elkaar verantwoordelijk
voor de ontwikkeling van de leerlingen.
Daarna hebben we een eerste keer met elkaar gepuzzeld over de formatie voor het komend schooljaar.
Dit vergt altijd tijd, daarom is het prettig dat we nu al met elkaar een start hebben gemaakt.
Groep 7 en 8 hebben donderdag hun theoretisch verkeersexamen. Jullie hebben al flink geoefend, het
examen gaan jullie natuurlijk met vlag en wimpel halen!

KWINK (SOCIAAL EMOTIONEEL LEREN METHODE)
KWINK van week 15 thema: ‘eerlijk zeggen’/ ‘geweten’
Onderbouw (groep 1/2): ‘Zeg het eerlijk, dat voelt beter!’
Emotiewoorden: bang, beschaamd, opgelucht
Middenbouw (groep 3 t/5): ‘Luister naar je geweten’
Emotiewoorden: beschaamd, gespannen, gevoelig, prettig/lekker, schuldig, spijt
Bovenbouw (groep 6 t/m 8): ‘Luister naar je geweten’
Emotiewoorden: angstig, opgelucht, schaamte, schuldig, spijt.

KIND OP MAANDAG (GODSDIENSTMETHODE)
Deze en komende week staan de volgende verhalen centraal:
Ik vecht voor jou
Johannes 13: 31-38 en 18: 1-27
Petrus wil een echte vriend voor Jezus zijn. Maar kan hij dat ook? Kun je iemand blijven helpen als je
zelf bang en onzeker wordt? Bij het vuur zegt Petrus drie keer dat hij Jezus niet kent.
Is dit de koning?
Johannes 18: 28-40 en 19: 1-37
Jezus wordt bij Pilatus gebracht. Hij wordt geslagen en uitgelachen. Is dat nou een koning?
Uiteindelijk sterft Jezus aan het kruis. Hij lijkt wel een misdadiger. Moet het verhaal dan zo aflopen?

We oefenen de liederen voor de paasviering: Via YouTube is een link gemaakt, zodat u de liedlijst
makkelijk kan vinden. (Zie kopje Pasen)

ORGANISATORISCHE INFORMATIE
KONINGSSPELEN 12-04-2019
Dit schooljaar zijn er gezamenlijke Koningsspelen. Meer info in de bijlage!

PASEN
De paasviering wordt voorbereid. Voorafgaand aan de paasviering wordt er door de OR een lunch
georganiseerd. Verzoek aan iedereen om donderdag 18-04, een bord, bestek en beker in een plastic tas
meenemen. De rest wordt door de OR geregeld. Iedereen krijgt een uitnodiging voor de Paasviering in
de Hervormde Kerk, ook opa’s oma’s, gemeenteleden en overige belangstellenden zijn van harte
welkom.
Wilt u alvast de paasliedjes oefenen? Dat kan via:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYDnmH7md0lsIEx4bpE4vANQdu5Z_OJLR

SCHOOLFRUIT
Iedereen krijgt deze week een peer (1 per leerling) een stuk komkommer (1/6 deel) en een appel. De
laatste levering van het gratis schoolfruit is in de week van 15 april. Daarna blijven woensdag en
donderdag onze verplichte fruit en groentedagen.

