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Inhoud  

 

Rekenen 
Komende week gaan we de laatste lessen van blok 9 maken en vervolgens nemen we op donderdag 15 april de toets 
af. Dit is de laatste toets ter voorbereiding op de Centrale Eindtoets. We hebben volgende week dan ook ons laatste 
rekendoel; Ik kan diverse grafieken, waaronder een staafdiagram en cirkeldiagram aflezen en maken.  
 
Taal 
Afgelopen week zijn we gestart met het thema ‘rap’. De volgende doelen komen aan bod: 

• We leren woorden over hiphop en rap. 

• We gaan kijken naar straattaal en de dichterlijke vrijheid in raps.  

• We gaan luisteren naar de kenmerken van raps en een denkgesprek voeren. 

• We gaan beeldspraak gebruiken en verschillende vormen van rijm in zinnen gebruiken. 

• We gaan een rap schrijven en zingen/voordragen.  
 
Centrale Eindtoets 
Dinsdag 20 april, woensdag 21 april en donderdag 22 april wordt de Centrale Eindtoets 
afgenomen. Op deze 3 dagen zijn we de gehele ochtend aan het toetsen. Het is dus 
enorm belangrijk dat uw kind dan op school is. Het zou fijn zijn wanneer u dus rekening 
houdt met tandartsafspraken en dergelijke.  
Op dinsdag en woensdag wordt het reken- en taalgedeelte getoetst. Deze twee dagen 
vormen samen de score voor het advies. Op donderdag wordt het 
wereldoriëntatiegedeelte getoetst. Dit onderdeel is niet bepalend voor de scores, maar is 
wel een mooie indicatie wat de algemene kennis na 8 jaar basisonderwijs is op het gebied 
van aardrijkskunde, geschiedenis en natuur.  
Naar verwachting ontvangen we op 17 mei de rapportages.  
 
Op deze dag gelden dezelfde schoolafspraken als normaal. Op donderdag 22 april mogen de leerlingen eventueel 
een extra snoepje meenemen voor tijdens de CITO. Geen chips of dergelijke. Het gaat hier om een kleine 
hoeveelheid snoep, geen grote zakken van bijvoorbeeld de Jamin.  
 
Tijdjagers 
Vandaag heeft groep 8A het tijdjagers spel gespeeld. De groep heeft goed samengewerkt waardoor we nog 32 
minuten overhadden. Iedereen heeft veel plezier beleefd aan dit project. Vanaf komende week gaat groep 8B 
starten met het thema ‘tijdjagers’.  
 

 

Burgerschap 
 
 
Bordsessies 
In groep 8A hebben we het doel gesteld dat we de komende weken elkaar nog beter willen leren kennen. Wat zijn 
elkaars krachten? Wat kunnen we over de ander vertellen waar hij of zij positief in uitblinkt? Hier gaan we de 
komende week door middel van verschillende activiteiten aan werken.  
 



 
In groep 8B hebben we steeds vaker wat te vieren. Groepsdoelen worden behaald en dat wordt beloond. Zo gaan we 
de komende tijd proberen 8 (nader te bepalen) doelen te behalen. Deze doelen worden vertegenwoordigd door 8 
taartpunten. Hebben we de taart compleet dan kunnen we hem opeten! Dat is pas een feestje.  
 
 

Organisatie 

 

 

Koningsdag 

Op 23 april staan de Koningsspelen op het programma. Als werkgroep hebben we bij elkaar gezeten om te kijken hoe 
we deze dag zo waardevol, maar ook zo veilig mogelijk plaats kunnen laten vinden. We willen jullie graag informeren 
over hoe het programma er grotendeels uit zal zien. 
 
Doel van de dag:  
- De leerlingen weten wat Koningsdag inhoudt;  
- De leerlingen weten dat de Koningsspelen in 2013 voor het eerst georganiseerd werden in het kader van de 
inhuldiging van Koning Willem-Alexander met als doel leerlingen in het primaire onderwijs en hun ouders te laten 
zien dat samen goed ontbijten en actief bewegen belangrijk, maar vooral ook heel leuk is.   
 
Vrijdag 23 april  
Zoals op de site van de Koningsspelen te lezen is kan het ontbijt, zoals we gewend zijn, niet doorgaan. “Vanwege de 
onzekere situatie en onvoldoende zicht op mogelijkheden en maatregelen op 23 april wordt het Koningsontbijt van 
2021 verplaatst naar volgend jaar. Gezamenlijk ontbijten op school binnen de op dit moment geldende adviezen, 
maatregelen en richtlijnen is niet wenselijk.”  
Alle groepen gaan buiten aan de slag met sport en spel. Iedere groep start in de klas, ook de leerlingen van groep 7 
starten op de Rank. Iedereen opent de dag op een leuke manier met de groep, passend bij de doelen zoals 
hierboven beschreven.  
 

- De groepen 1/2 zullen spellen uitzetten op de speelplaats bij de ‘aula’. Zij zullen daar rouleren en spelen.  
- De groepen 3/4/5 spelen spellen buiten op het grote plein en bij de wadi’s. Daar zullen vakken uitgezet 

worden waarin per vak steeds één groep een spel speelt.  
- De groepen 6/7/8 spelen spellen op het grote veld tussen De Parasol en het parkeerterrein van de MFA. Ook 

daar zullen vakken uitgezet worden en speelt iedere groep het spel in het betreffende vak.  
 
Voor de groepen 3 t/m 8 worden acht spellen bedacht waaronder één pauzemoment. Voor ieder spel is 15 min. tijd 
gereserveerd. De leerlingen nemen zelf fruit en drinken mee, zodat ze tussendoor ook wat kunnen drinken en 
eten. Het pauzemoment is namelijk voor elke groep op een ander tijdstip en de leerlingen willen misschien 
tussendoor ook wel iets gezonds nuttigen.  
We gaan er met z’n allen een sportieve, gezonde en leerzame dag van maken waarbij we steeds bovenstaande 
doelen voor ogen houden. Ook in de aanloop naar de Koningsspelen zal de leerkracht in de groep aandacht 
schenken aan bovenstaande doelen middels passende activiteiten.  
 
Wanneer het weer het niet toelaat om buiten te sporten en spelen, zal de leerkracht een aangepast programma 
verzorgen in de klas.  
Wij hebben er zin in!  
 
  



 
 

 

Musical 

Enkele weken geleden hebben de leerlingen de musical ontvangen waarmee we aan de 

slag gaan; ‘Gewoon super’. De afgelopen weken hebben we de musical samen 

doorgenomen in de klas en hebben de leerlingen de tijd gehad om hun keuze door te 

geven. Op een invulblad vulden zij de keuze 1 t/m 4 in. Komende week gaan we aan de 

slag met de audities voor de ‘populaire’ rollen. De echte audities houden we vrijdag 

a.s. Aan de hand van de audities worden de rollen verdeeld. Zo zijn we ruim voor de 

meivakantie klaar met de rolverdeling en kunnen de leerlingen zich in de vakantie 

storten op het leren van hun tekst.  

  

 

 

Belangrijke data 

  

 

- Dinsdag 13 april: toets Engels Unit 4 

- Donderdag 15 april: toets rekenen blok 9 

- Dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 april: Centrale Eindtoets 

- Vrijdag 23 april: koningsdag op school 

- Dinsdag 27 april: koningsdag, alle leerlingen zijn deze dag vrij.  

 

 

 

Verjaardagen 

- Dinsdag 20 april wordt Jayson 12 jaar! 

 

  

Met vriendelijke groeten, 
 
Koen Fokkinga en Michelle van Hoof 

De volgende nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag 23 april.  


