Ik laat zien wie ik ben
Wat ik kan en wat ik doe, zo groei ik
(The Leader In Me)
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Belangrijke data
17-6: Leerlingenraad
22-6: alternatief schoolkamp groep 8
23-6: alternatief schoolkamp groep 8
29-6: Vergadering Oudervereniging
3-7: (Gewijzigde datum!) – leerlingen krijgen rapport mee.

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
En ineens was de school weer compleet!
De kapstokken weer gevuld, ieder tafeltje en stoeltje weer bezet.
Fijn om weer samen te zijn.
Fijn ook om afgelopen maandag om 9 uur het applaus te horen. Alle leerlingen en leerkrachten
klapten voor jullie. Als dank voor al het thuiswerk dat gedaan is. Het zal vast vaak kunst en vliegwerk
zijn geweest en wellicht ook momenten van frustraties (misschien ook wel richting school) maar jullie
hebben deze weken van thuisonderwijs toch weten te volbrengen.
Nu ronden we het schooljaar af, nog een paar weken te gaan. Als team zijn we druk bezig met het
vormgeven van het nieuwe schooljaar en het afscheid organiseren voor onze schoolverlaters. Ook
dat brengt bij leerkrachten en ook bij ouders allerlei gevoelens met zich mee. Prettige en ook minder
prettige.
En in de hectiek van alles; wat gebeuren moet, wat gevoeld wordt en wat gedacht wordt, blijven de
kinderen spelen en zich ontwikkelen. Misschien is het goed dat wij maandagavond om 21 uur als
volwassenen gaan applaudisseren. Een applaus voor de veerkracht van jullie kinderen en onze
leerlingen.
Hartelijke groet,
Jolanda Kleinjan

Groep 1-2A
Eindelijk weer samen naar school. Dat is fijn. Mede doordat een aantal kinderen jarig waren werd het
ook feestelijk. We hebben veel gedaan. O.a. ook afscheid genomen van Vesper, die is verhuisd en
gaat naar een andere school.
We zijn ook veel in de tuin bezig geweest en hebben met papieren bloemen een proefje uitgevoerd.
We zagen dat de bloemen open gingen en het duurde wel 100 tellen voordat ze helemaal open
waren.

Groep 1-2B
Heel veel spelen, binnen en buiten...rennen, bouwen, feestje vieren omdat Levi jarig was. Het was
even wennen om na zo’n lange tijd weer elke dag bij elkaar te zijn. Nu alweer heel gewoon᪃

Groep 1-2C
De kinderen van groep 1-2C genieten weer volop van elkaar en de schoolse activiteiten. In de hoeken
wordt fijn gespeeld en buiten worden grote plannen gemaakt als de zon zich weer even laat zien.
Tentjes bouwen, picknicken, met verschillende vormen puzzelen en tekenen, met stokken spelen,
zaaien in onze m2-bak, water geven en volgen hoe hard alles groeit, er wordt weer met hart en ziel
gespeeld en gewerkt!

Groep 3
Samen knutselen en werken is weer heel gezellig. Zelfs rekenen is leuk met een rekencircuit

Groep 4A
Wat fijn dat we weer met z'n allen samen zijn. We zien dat iedereen daar erg van geniet. De juffen
ook!

Groep 4B
Door alle corona-omstandigheden kon het Akkoord-concert van de groepen 4 niet doorgaan op 27
maart. Om de ouders en andere belangstellenden toch te laten genieten van al het geleerde (want
wat hebben de leerlingen goed hun best gedaan) werd er een mooi alternatief bedacht. Op 28 en 29
mei zijn de kinderen in kleine groepjes gefilmd door Marieke en Carolien. Van deze beelden is een
heus online-concert gemaakt. Ilse en Sarah mochten hiervoor zelfs de presentatie op zich nemen.
Het eindresultaat is erg leuk geworden en ging op vrijdag 5 juni online. Wat fijn dat het project zo
afgesloten kon worden. Alle leerlingen hebben een oorkonde ontvangen en een informatiebrief over
muziek-onderwijs bij KNA. Wil je muziek blijven maken? Lever dan vooral het strookje in dat
onderaan de brief staat. Marieke en alle vrijwilligers van de KNA: bedankt voor jullie enthousiaste
inzet. We zien jullie volgend jaar graag weer!

Groep 5A
Heerlijk praktisch bezig tijdens een rekenles.

Groep 5B
De kinderen van 5 B hebben de creatieve opdrachten die ze gemaakt hebben tijdens het thuiswerken
mee naar school gebracht. Ze hebben samen het Berenverhaal gemaakt, met tekeningen. Ook
hebben enkele kinderen Delfts blauwe tekeningen gemaakt. De opdracht van Naut was ook door een
aantal kinderen uitgevoerd. Die opdracht was het maken van verschillende verbindingen. Ze hebben
kledingstukken gemaakt, erg leuk om te zien.

Groep 6A
Wat zijn we blij dat we weer samen in de klas kunnen zijn! We vinden het fijn dat we het
schooljaar samen af kunnen sluiten.
De gymles mogen we nog niet in de gymzaal volgen. Dus dan gaan we naar buiten

We zijn ook nog bezig met een verrassing voor onze ouders, maar daar verklappen we verder
niks over 

Groep 7A
Zowel de groene als de blauwe groep heeft gewerkt aan een 'Kunstproject'. We zijn blij
dat we weer allemaal tegelijkertijd naar school mogen! Nu presenteren we, met veel
plezier, het Kunstproject aan elkaar. Namen als Vincent van Gogh en Jeroen Bosch komen
voorbij.

Groep 7B
Joepie! We zijn weer compleet! We vinden het heel fijn dat we weer met z’n allen naar school
mogen, wat hebben we elkaar gemist. En wat hadden we veel aan elkaar te vertellen de afgelopen
dagen. Het is fijn om de laatste weken van het schooljaar samen als klas af te kunnen sluiten.
Deze week hebben we ons kunstproject zo goed
als afgerond, hier en daar wordt er nog wat
uitgezocht, uitgewerkt en opgeplakt, maar de
posters zijn grotendeels klaar.
We hebben al enkele presentaties gehouden. De
posters komen in de hal te hangen bij ons lokaal.

Jona en Ella hebben de puzzel van 550 stukjes af
kunnen maken samen. Inmiddels zijn ze al weer
bezig aan een nieuwe puzzel

Zonnige groeten van ons allemaal,
Groep 7B

Groep 8A
Wij zijn momenteel hard bezig met het oefenen van de musical " De Diamantroof"". Teksten
worden goed uit het hoofd geleerd, emoties worden in het spel gestopt, kleding wat past bij de
karakters van de personages wordt bijeen gezocht en de danspasjes beginnen professionele
vormen aan te nemen. Fantastisch om te zien dat de klas dat met zoveel enthousiasme en verve
doet ondanks het feit dat zij door de Corona-perikelen voor een lange periode niet met elkaar
hebben kunnen oefenen. Dat maakt een docent bijzonder trots. Tussen de acteer-bedrijven door
passeren dictees de revue, wordt het vak Engels goed getoetst, het metrieke stelsel en andere
rekenvaardigheden nog goed herhaald en genieten ze nog van de groep samenstelling in de
speeltuin. Nog een paar weken om het beste uit deze periode te halen voordat zij één ieder hun
nieuwe onderwijs- pad gaan volgen met als afsluiting een spetterende musical.
Ik ben nu al trots op hen...Sylvain

Groep 8B
We hebben lekker gelezen in het kader van leesbevorderingsproject "De rode draad". Daarnaast
hebben we ook mooie dromenvangers gemaakt.
Natuurlijk zijn we ook druk bezig met de voorbereidingen van de gloednieuwe musical: "De
Diamantroof". Dat een musical een tijdrovend klusje is, zal niemand verbazen. In deze unieke tijd is
het voor de groepen 8 nu extra uitdagend om een gedegen opvoering voor te bereiden!Inmiddels
werken de kinderen aan bijzondere decorstukken, worden danspasjes geoefend en komen de eerste
gegadigden voor de toneelacademie in de spotlight te staan. Naast de musical liggen er ook plannen
voor activiteiten die hopelijk de laatste weken van de basisschool onvergetelijk kunnen maken. Wij
hebben vertrouwen in de veerkracht, creativiteit en inzet van de kinderen om een prachtige musical
op te voeren en er gezellige weken van te maken!

ingezonden bericht

