Schooljaar 2014-2015

week 22

Agenda
Verjaardagen
Deze week zijn jarig:
29-05 Luca van der Reijden (5 jaar)
31-05 Sven van Veldhuizen (10 jaar)

Gefeliciteerd en een fijne dag!

Maandag 25-05
Dinsdag 26-05
Woensdag 27-05
Donderdag 28-05
Vrijdag 29-05
Zaterdag 30-05
Zondag 31-05
Maandag 01-06

Tweede Pinksterdag
alle kinderen vrij
Start Avondvierdaagse
Bodegraven-Reeuwijk

Fietsles groep 3 en 4

Kangoeroe wedstrijd
Op 19 maart 2015 deed een aantal kinderen
van onze school mee aan de Kangoeroe
Wiskunde Wedstrijd. Dit is een wedstrijd
waaraan kinderen wereldwijd kunnen
deelnemen in verschillende
leeftijdscategorieën.

Luizencontrole
De luizenmoeders hebben alle groepen
vorige week gecontroleerd.
Heel hartelijk dank voor jullie tijd en inzet!!
En zij hadden ook nog goed nieuws: de hele
school is opnieuw luizenvrij.

Vakantie schooljaar 2015-2016
In de bijlage vindt u het vakantie-overzicht
voor volgend schooljaar.
Veel ouders vragen zich af waarom wij vaak
net iets meer vakantie genieten, dan andere
scholen? Dat komt door ons continurooster
waarin we tussen de middag een kortere
pauze hebben dan de meeste andere scholen.
De wet schrijft voor dat kinderen over 8 jaar
geteld 7520 uur les krijgen. Dat is bij ons,
door het continurooster, 940 uur les in een
schooljaar en dat 8 jaar.
Marc Jacobs uit groep 6, haalde hierbij de 7e
plaats van alle deelnemers uit groep 5-6 in
Nederland. Een geweldige prestatie.
Wij zijn heel trots op Marc.

Kijkje in de keuken

Zomerlezen met de VakantieBieb!

Vrijdag 5 juni van 8.30 uur tot 9.15 uur
kunnen de ouders/verzorgers van de
leerlingen van juf Marja en juf Jeannette even
meekijken in de groep.

Door te lezen in de zomervakantie houden
kinderen hun leesniveau op peil. Blijven lezen
in de zomervakantie is daarom belangrijk en
dat kan heel goed met de VakantieBieb-app
van de Bibliotheek. In de app staat een ruime
selectie van digitale kinderboeken (e-books).
Voor ieder kind vanaf zes jaar is wel iets leuks
te vinden. Ook voor volwassenen is er genoeg
te vinden. Het enige dat u hoeft te doen, is de
app op uw tablet of smartphone te zetten en
de e‐books te downloaden. Eenmaal
gedownload kunt u de boeken offline lezen.
Laat de zomer maar komen! De nieuwste
versie van de VakantieBieb is van 1 juni t/m 31
augustus beschikbaar in de App Store of
Google Play Store. Kijk voor meer informatie
op www.vakantiebieb.nl.

U bent van harte welkom!

Groep 8: wie gaat waar heen?
De leerlingen van groep 8 hebben al toetsen
afgerond en zich ingeschreven bij hun
middelbare school.
Kalsbeek
Asia Abdalla
Savo Ahmad
Mirjam Bunnik
Tessa van Diemen
Robin van der Endt
Sam den Engelsman
Sterre Mos

Scala
Mohamed Ahrouch
Jet Bosman
Femke Goedhart
Lotte Heins
Pepijn Höcker
Sytske Puister
Batuhan Aksit

Groene Hart
Sam Bakker
Colin ten Brink
Sven de Bruin
Bastiaan Buist
Marius Burggraaff
Lotte van Dael
Kristie Rijnbeek
Dejan Verschut

Ashram
Remco van Veen
Frank Witteveen
Coornhert
Klaske van Es
Goudse Waarden
Sofie Beuk
Dax van den Berg
Eline Schaap

Te koop: tafels en stoelen
In het lokaal naast groep 3 staan stoeltjes en
tafeltjes die wij niet meer gebruiken.
Wij willen u graag in de gelegenheid stellen
deze te kopen.
Heel leuk voor thuis bijv. in de speelhoek van
de kinderen.
Een stoeltje of tafeltje kost € 10,-.
Een setje (stoeltje en tafeltje) kost € 15,-.

U kunt zich wenden tot juf Chanine of juf
Carla.
Komt u even kijken??
Uiterste verkoopdatum is vrijdag 29 mei

Regel van de week
We luisteren naar elkaar en laten elkaar
uitpraten.
Wilt u hier thuis ook aandacht aan besteden?
Dat stellen wij zeer op prijs.

Groep 7 Verkeersexamen praktijk

Striptekenen groep 8

Op 29 April had groep 7 praktijk examen,
je ging een route fietsen dat was rond
bodegraven. Zo`n route duurde 20
minuten, je kwam 16 mensen tegen die
controleren.
Groep 7 was best vroeg om 9:00 begon het
praktijk examen, we waren niet de enige
ook andere scholen gingen. Het was
eigenlijk best makkelijk, je begon bij de
Willibrord school. Je ging de vrije nesse op
en dan de Dronensingel op over het spoor ,
naar de Albert Heijn , naar de tolstraat en
bij de eerste kruispunt rechts. Daarna nog
een heel stuk verder.
Iedereen was geslaagd voor het examen.

Groep 8 is op excursie naar de bibliotheek
geweest. We kregen daar een workshop
van strip tekenaar “Alex Turk”.
We moesten zijn hoofdpersoon (Timo)
tekenen.
Iedereen dacht dat het niet lukte, maar
uiteindelijk is het toch goed gekomen. Hij
legde het stap voor stap uit.
Wisten jullie dat bijna elk stripfiguur uit
een cirkel bestaat?
Alex Turk maakt vooral striptekeningen die
op grappen lijken. Die zijn ook heel
grappig.
We vonden het heel erg leuk en we
hebben er veel van geleerd.

Godsdienstonderwijs Hemel en Aarde
De lessen godsdienst/levensbeschouwing gaan de komende periode over het onderwerp Vrucht.
Een mooi en zomers onderwerp, ook al duurt het nog even voordat alles rijp is.
Vruchten zijn van oudsher een teken van een rijk leven. Natuurlijk, blue-ray, flatscreens, de
nieuwste smartphone, skylanders, paardrijles, naar Malaga gaan in de voorjaarsvakantie: dat is
ook een rijk leven. Maar wat is er beter dan vers sinaasappelsap op een warme dag, wat is zoeter
dan een volrode aardbei?

Vruchten zijn een teken van de rijkdom en de kracht van het leven zelf. Dat komt natuurlijk ook
omdat ze het begin in zich dragen van een nieuwe boom of struik, en tegelijk het slotstuk en de
opbrengst van die bomen en struiken zijn. Vruchten staan voor het begin en het eind van het
leven, en verbeelden alle zoete en bittere ervaringen die het leven te bieden heeft.
In de lessen vertellen we verhalen waarin vruchten de hoofdrol spelen. Natuurlijk het verhaal
over Adam en Eva en de boom van kennis van goed en kwaad. Maar we vertellen ook over de
gigantische druiventrossen uit het Beloofde Land, die lieten zien hoe weldadig Kanaän was.
En over het boeddhistische verhaal waarin de mango de dochter van de zon is. Over wangen zo
rood als appels en een huid zo zacht als een perzik. Over dadels, de lievelingsvrucht van de
profeet Mohammed.
Zo slaan we met kinderen een brug van de meest alledaagse rozijntjes, appels en peren naar
levensbeschouwelijke oerverhalen. Alsof het niets is. Godsdienst en levensbeschouwing liggen
voor het oprapen – over een paar maanden, als de bramen rijp zijn en de appels op de grond
vallen. Tot die tijd laten we de vruchten in gedachten rijpen…

