
 

Nieuwsbrief april 2022 

April 2022 

In deze nieuwsbrief: 

• Belangrijke data 

• Terug en Vooruit 

• Paasviering 

• De Vreedzame School 

• Ouderavond kamp 

• Koningsspelen 

• Vakantie activiteiten in de wijk 

• Nieuws uit de groepen 



Belangrijke data 

 

• 22 april t/m 8 mei: meivakantie, alle kinderen vrij 

• De week van 16 mei: KIJK-gesprekken groep 1/2 

• Vrijdag 20 mei: koffieochtend 

• Dinsdag 24 mei: schoolreis, groep 1t/m7 en 9 

• Woensdag 25 mei: studiedag, alle kinderen vrij 

• Donderdag 26 mei: Hemelvaartsdag, alle kinderen vrij 

• Vrijdag 27 mei: extra vrije dag in verband met Hemelvaartsdag, alle kinderen vrij  

*de in de kalender aangekondigde sportdagen van 12 en 13 mei voor de groepen 5-8  gaan niet 

door! 

Terug en vooruit 

Op 7 april kregen de leerlingen van groep 8 te horen bij welke scholen ze toegelaten waren. Wij 

hebben veel leerlingen die zijn ingedeeld bij hun eerste keuze en daar zijn we heel blij mee. Wij 

hopen dat de andere kinderen ook een plekje om een leuke school hebben weten te bemachtigen.  

De groepen 7 hebben afgelopen maand hun fietsexamen gehad. Ondanks dat er een aantal 

leerlingen verkeerd zijn gereden, hebben alle kinderen zich goed aan de verkeersregels gehouden.  



Op woensdag 20 april en donderdag 21 april hebben de groepen 8 hun eind-Cito gemaakt. Ze 

hebben hier hard naartoe gewerkt en zijn nu klaar met alle toetsen. Zij kunnen zich nu gaan 

voorbereiden op de eindfilm en het kamp! 

Op vrijdag 22 april waren de Koningsspelen. De hele dag 

waren er allemaal activiteiten te doen in en rondom de 

school. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier meer 

over. 

Tot en met 14 april waren de kindgesprekken. Alle 

leerkrachten zijn met de kinderen individueel in gesprek 

gegaan. Zo nemen ze even de tijd om 1 op 1 te vragen 

hoe het met de kinderen gaat. De leerkrachten hebben 

een hoop inspirerende gesprekken gehad.  

Ook zijn er deze maand in de school de nieuwe posters 

van de Vreedzame School opgehangen. Hierop staan onze grondregels afgebeeld met behulp van 

een mooie illustratie. Deze zijn nu in heel de school zichtbaar zodat de kinderen hier constant aan 

herinnerd worden. 

Als u deze nieuwbrief leest is de meivakantie begonnen. De kinderen en leerkrachten gaan genieten 

van twee weken vrij met hopelijk mooi weer. Op maandag 9 mei verwachten we iedereen weer op 

school. 

In de week van 16 mei zijn de Kijkgesprekken van de groepen 1/2. Hierbij wordt het rapport 

besproken van uw zoon of dochter. U krijgt vanzelf een uitnodiging om in te schrijven via Social 

Schools. 

Paasviering 

 

Donderdag 14 april hadden wij de paasviering. Er werd gezellig met zijn allen in de klas ontbeten. 

Buiten was er een eierenrace en werd er naar allemaal vossen gezocht. We hadden heerlijk weer en 

dat was dus ideaal om lekker naar buiten te gaan. Ook werden er in de klassen windgongen gemaakt 

van een dikke tak en allemaal kleine versiersels eraan. 's Middags mochten de klassen zelf kiezen wat 

er werd gedaan. Sommige klassen deden spelletjes en andere gingen lekker knutselen.  

Al met al een geslaagde dag en een goed begin om het lange weekend in te luiden.  

 



 

 

 

 

 

 

  



De Vreedzame School 

 

Nieuws vanuit de mediatoren: 

De afgelopen weken hebben wij de posters laten zien in de 

klas en uitgelegd wat erop staat. Op de posters zie je de 

regels, je hoeft ze niet te lezen. 

Ook hebben we gezegd dat er regels voor de mediatoren 

zijn. Wij als mediatoren: 

· Zoeken niet de waarheid, maar wel de oplossing 

· Kiezen geen kanten 

De rol van ons als mediatoren is om conflicten op te lossen. 

Wij zorgen dat kinderen na een ruzie met een goed gevoel 

naar de klas gaan. 

Groetjes van Noëlle, Sarah, Anas, Mohamed, Tugra-Alp en 

Amira 

Ouderavond kamp 

Het kamp is zowel voor ouders als voor de 

leerlingen best spannend maar een superleuke 

en ook belangrijke afsluiting van de basisschool. 

Om dit allemaal wat makkelijker te maken was 

er dinsdag 19 april de ouderavond voor het 

kamp van groep 8. Het was fijn om te zien dat 

zoveel ouders zijn gekomen om te luisteren naar 

deze informatieve maar ook ontspannende 

ouderavond. Zo hebben de ouders te horen 

gekregen wat het programma is voor het kamp 

en wat er allemaal op de planning staat. Hier zijn 

een hoop positieve reacties op gekomen.  

Ook is de leiding inmiddels bekend. Op kamp gaan 6 leerkrachten mee. Dit zijn: juf Marlies, juf 

Annick, meester Hans, Juf Priscilla, juf Eveline en meester Timmers. Zij hebben er in ieder geval al 

veel zin in!! 

Koningsspelen 

De laatste dag voor de vakantie is afgesloten met de jaarlijkse Koningsspelen. 

Na een spetterende opening is er door alle groepen een programma doorlopen vol met sport en spel 

activiteiten. Zo was er lasergamen, bubble football, knotshockey, een springkussen en konden de 

kinderen allemaal estafettes en spelletjes doen. Tijdens de pauze werd er gezellig met de klas 



geluncht. ook was er voor alle kinderen een ijsje en limonade tussendoor. Kortom, het was een erg 

geslaagde dag. Op de foto's kunt u zien wat er allemaal te doen was.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Vakantie activiteiten in de wijk 

Tijdens de vakantie worden er een aantal leuke activiteiten georganiseerd door de verschillende 

wijkcentra. 

Er zijn activiteiten in Bouwlust, Vrederust en Wateringse Veld. Als u op deze link klikt ziet u welke 

activiteiten dit zijn en hoe u uw kind kunt opgeven. 

https://bsdezuidwester-live-4b8caf418ef74c08ab0-6f6a063.aldryn-media.io/filer_public/55/8a/558ab9d3-9b47-4b3b-8747-3fa07ce0e7f0/1_wijkz_kinderwerk_flyer_vakantie_bouwlustvrederustwateringse_veld__1.pdf


Nieuws uit de groepen 

Groepen 3  

Wat gaat de tijd snel en wat hebben de kinderen van de groepen 3 alweer veel geleerd dit jaar.    

De kinderen in groep 3 zijn nu eind kern 9 met Veilig Leren Lezen. Het thuislezen blijft heel 

belangrijk! Samen lezen is het leukste. Natuurlijk willen ze ook graag voorgelezen worden. Dat doen 

we in de groepen ook regelmatig.   

Met rekenen zijn ze toe aan de toets van blok 6. We zijn er ook trots op dat de kinderen nu ook heel 

mooi de schrijfletters met lussen en stokken kunnen schrijven. Tijdens het spelen worden er veel van 

deze vakken verwerkt en herhaald. Door de taken aan de belevingswereld aan te passen, zijn de 

kinderen enthousiast en zijn ze aan het leren terwijl ze spelen.   

Deze week sluiten we het thema tuincentrum af. De kinderen hebben al hun kennis in de taken van 

dit thema kunnen gebruiken.  

Zoals bijvoorbeeld: Splitsen (rekenen) met bloemen (knutselen).  Er was ook een taak waar een 

stappenplan gelezen (lezen) werd, hoe een zaadje zich ontkiemd. Deze stappen werden getekend en 

daarna werd het uitgeprobeerd met water en een boon. Het blijkt dat water geven heel belangrijk is. 

Je mag niet te veel en niet weinig water geven, anders gebeurt er niet veel met het boontje (wereld 

oriëntatie.) In de themahoek kunnen klanten planten kopen en afrekenen bij de verkoper. De 

verkoper zorgt ook voor de planten en pakt deze voor de klant in. We hebben op een filmpje gezien 

dat je bij een tuincentrum ook stenen kunt kopen voor een mooi terras in je tuin. Deze terrassen 

worden door de kinderen in de bouwhoek gemaakt met kapla blokjes (rekenen). Net als bij echt 

werk, hebben de kinderen een vergadering gehad (een les van de vreedzame school). Tijdens de 

vergadering werd besproken wat er nog meer in het tuincentrum aanwezig moest zijn. De kinderen 

gaven aan dat zij graag naar een echt tuincentrum wilde. Ze bedachten dat dit met behulp van 

ouders wel gedaan kon worden, helaas is dat niet gelukt. In plaats daarvan hebben ze filmpjes 

gekeken wat er in een tuincentrum gebeurt.  

Het volgende thema gaat over kunst en we hebben er veel zin in!  

Fijne meivakantie en veel leesplezier in de zon!  

 

Groepen 7 

Groep 7B 

De afgelopen periode is er op alle vakgebieden hard gewerkt. Er wordt geregeld getoetst, met als 

resultaat dat er boven water komt welke onderdelen nog niet beheerst worden. Vervolgens worden 

deze onderdelen, klassikaal of apart aan de instructietafel nog een keer uitgelegd.  

De leerlingen hebben weer meer verantwoordelijkheid gekregen. Tot nu toe moesten alle leerlingen 

verplicht elke dag huiswerk inleveren. Dat gaat nu anders. De leerlingen mogen nu zelf bepalen of 

het voor hen nuttig is om het huiswerk, dat elke ochtend klaar ligt, mee te nemen en te maken thuis. 

Ik houd wel bij hoeveel huiswerk er ingeleverd wordt en of het goed gemaakt is. In de praktijk blijkt 

dat er leerlingen zijn die in de hele maand april 1 maal een huiswerkblad hebben ingeleverd.Er zijn 

ook leerlingen die in april 15 huiswerkbladen hebben ingeleverd. Dit zegt iets over het niveau van de 



leerlingen, hun werkhouding en hoe ze omgaan met hun eigen verantwoordelijkheid. Wilt u thuis 

eens een gesprek voeren over dit onderwerp?  

Het valt mij trouwens ook op dat er een fijne sfeer heerst in deze groep. Als er eens een keer ruzie is 

dan wordt dit goed opgepakt door de daarvoor aangestelde mediatoren. Mijn complimenten 

hiervoor.  

Vriendelijke groet van meester Arjo 

Samen groeien is meer dan alleen groter worden 

 

Wij leren samen! 
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