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Beste Ouders/Verzorgers
en leerlingen,
Hierbij weer een nieuwe
Michaëlnieuws. Hierin o.a. een verslag
vanuit de medezeggenschapsraad en
nieuws van de Sterren, Springkikkers
en Kanjers.
Ramadan
Op dinsdag 13 april start dit jaar de Ramadan.

Op school merken we dat een aantal
kinderen actief deelnemen aan de
Ramadan. Voor de een is dit geen
probleem, bij de ander merken we dat dit
grote invloed heeft op het gedrag en de
leerprestaties. Het vasten kost veel energie,
die op dat moment niet naar het leren kan
gaan. Als school vinden we het belangrijk
dat kinderen fris en met energie hun lessen
volgen. We vinden dat het belangrijk is dat
kinderen voldoende eten en drinken tot
zich nemen. We willen u dan ook
nadrukkelijk vragen om met uw kind
hierover in gesprek te gaan. Het vasten op
deze leeftijd is nog geen verplichting en kan
belemmerend werken voor de
schoolresultaten en het gedrag op school.
Mocht uw kind willen vasten en het
schoolwerk hierdoor belemmerd worden,
dan zal de leerkracht van uw kind u
hierover informeren, zodat we gezamenlijk
in gesprek kunnen gaan over hoe we deze
periode voor uw kind zo goed mogelijk
laten verlopen.
We wensen u alvast een goede
vastenperiode toe.

MR vergadering
Op 31 maart heeft er weer een MR
vergadering plaatsgevonden. We hebben
gesproken over de stand van zaken op
school t.a.v. Corona. Goed nieuws, want er
zijn tot op heden geen klassen naar huis
gestuurd. Verder hebben we gepraat over
het werkverdelingsplan en het
vakantierooster. Tot slot hebben we stil
gestaan bij de vraag hoe de school om gaat
met incidenten. Dit onderwerp keert
mogelijk terug op de agenda. De volgende
vergadering is op 9 juni gepland. Dan
praten we over de jaarplanning voor
komend schooljaar, het taakbeleid en het
Arbo jaarplan.
Groet,
Naima
Nieuws van de Sterren
De afgelopen weken hebben we bij
de Sterren gewerkt rondom het
thema Politiek.
We hebben dit gedaan aan de hand van De
Derde Kamer. Dit is een koffertje waarin
voor iedere leerling een werkboekje zat. We
hebben vier onderwerpen besproken:
Prinsjesdag, Democratie, Wie is de van baas
in Nederland en Verkiezingen.
We vonden het leuk om te zien dat de
leerlingen er veel van geleerd hebben en er
thuis ook over spraken met hun ouders. Na
afloop gaven de leerlingen aan dat ze nu
weten wie de baas in Nederland is, wie de
eerste koning van Nederland was, hoe het
stemmen gaat en hoeveel zetels er zijn in
de Eerste en Tweede Kamer, dat vroeger
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alleen maar mannen mochten stemmen. En
dat de Eerste en Twee Kamer samen de
Staten Generaal wordt genoemd.
De leerlingen kunnen zelf ook nog op de
website van De Derde Kamer kijken naar
leerzame filmpjes en spelletjes spelen
rondom het onderwerp politiek.
Deze website is voor veel leerlingen leuk
om een keer een kijkje op te nemen met uw
kind.
https://derdekamer.nl
Groetjes van juf Laura en juf Lisette

Daarnaast hebben wij bloembollen gepoot.
Alle Springkikkers kregen een eigen bakje
en hier deden zij potgrond in. Daarna
kregen zij van de juf een narcis, een blauwe
druif, een tulp of hyacint.
Iedere maandag, woensdag en vrijdag
gaven de Springkikkers de bloemen wat
water, want de bloemen moesten natuurlijk
goed worden verzorgd! Wat zag het er
gezellig uit toen de narcissen al uitkwamen!
Daarnaast hebben wij een bij, bloem,
vlinder of vogel met een prikpen uitgeprikt
en daarna vloeipapier er achter geplakt.
Wat ziet dat er mooi uit als de zon er
doorheen schijnt. Het lijkt wel glas-in-lood!
Voor een opdracht van juf Maayke hebben
wij gekeken naar een schilderij van Claude
Monet. We moesten een minuut stil kijken
naar het schilderij. Daarna stelde de juf
gekke vragen zoals; waar zou jij willen staan
in het schilderij? Wat zie je dan allemaal? Wat
ruik je? En wat hoor je?
Wat een leuke antwoorden kwamen er naar
voren! Staan tussen de bloemenvelden,
naar de molen lopen en het horen van de
wind kwam voorbij.

Nieuws van de Springkikkers
Hallo allemaal!
De Springkikkers hebben sinds de laatste
keer niet stil gezeten en vertellen graag
over wat zij allemaal hebben gedaan! Lezen
en kijken jullie mee?
Na de voorjaarsvakantie zijn wij gestart met
het thema de lente. Wij hebben veel
geknutseld om de klas gezellig te maken,
kijken regelmatig naar de nestjes en vogels
op www.beleefdelente.nl en wij hebben
gekeken naar verschillende soorten kunst.

Wij hebben niet alleen tulpenvelden
gemaakt van crêpepapier, maar ook
hebben wij het gehad over het mengen van
verf. Het mengen van de verf hadden wij
nodig om onze eigen schilderijen vol met
bloemen te kunnen maken!

3

De primaire kleuren waren nodig om te
mengen en zo nieuwe kleuren te creëren.
Dit was soms nog best lastig, maar wat zijn
er mooie schilderijen geschilderd!
Ook hebben wij proefjes gedaan rondom
het mengen.
Wij hebben tulpen in gekleurd water gezet
en hebben gezien dat de tulpen ook echt
deze kleur krijgen! Ook hebben wij gezien
dat je kan mengen met gekleurd water en
keukenpapier. Het keukenpapier neemt het
water op, druppelt in het middelste lege
bakje en de kleuren mengen zich!

de jongen van de verschillende dieren en
veel leuke Paasspelletjes gedaan!
Wat is het fijn om samen zoveel te leren en
de klas gezellig te maken.
De juffen zijn erg heel trots op de
Springkikkers. Wij kijken alweer uit naar de
komende weken!
Met vriendelijke groet,
Juf Maayke & juf Anne

Het versje rondom mengen gaat zo:
Hocus pocus met een zoen
Blauw en geel, dat wordt groen!
Hocus pocus met wat franje
Rood en geel, dat wordt oranje!
Hocus pocus met wat raars
Blauw en rood dat wordt paars!
Naast dit alles zijn wij in de klas ook erg
druk geweest met technisch lezen en Taal
Actief.
Wij leren nu over het werkwoord en het
bijvoeglijk naamwoord.
Wat een knappe kinderen!
In de klas komt de Kanjertraining veel naar
voren. Spelletjes spelen, elkaar vertrouwen
en elkaar helpen is fijn.

Voor het Paasweekend hebben wij samen
de Paasspeurtocht gelopen. Deze was
uitgezet in de wijk. Wij hebben geleerd over

Nieuws van de Kanjers
Wat fijn dat de Kanjers dit keer wat in de
nieuwsbrief mogen zetten!
Donderdag 1 april was het een feestdag
voor de Kanjers. We hadden de hele dag
een onesie dag omdat onze peebeebuis vol
was. Ook vierden we die dag Pasen! In de
middag hebben de Kanjers een speurtocht
gedaan en hebben we allemaal leuke
opdrachten en spelletjes uitgevoerd. We
hebben paaseieren voor elkaar verstopt.
Het onthouden van de verstopplekken was
best lastig! Als afsluiting van de dag hebben
we film gekeken met chips en
kinderchampagne.
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Met verkeer hebben wij het over
zwaailichten gehad. Welke kleuren
zwaailichten zijn er? Wat betekenen de
kleuren? Welk voertuig heeft een
zwaailichten. De Kanjers kunnen er nu van
alles over vertellen

Het is weer Lente! Twee weken geleden
hebben de Kanjers een Lentewandeling
gemaakt. Onderweg hebben wij allemaal
verschillende bloemen en bomen gezien
waaronder: de narcis, de tulp, de blauwe
druif en bomen in bloesem. In de klas
hangen al heel veel mooie knutselwerken
van het thema Lente. De afgelopen weken
hebben wij een bloesemboom gemaakt van
popcorn, een vaas met bloemen geknipt en
geplakt en mooie hyacinten gemaakt.
In de klas hebben wij ook allemaal bloemen
staan waaronder de narcis, de tulp, de
hyacint en blauwe druif. De Kanjers leren
de namen van deze bloemen.
Naast alle leuke
dingen zijn wij ook
druk bezig met taal,
rekenen, verkeer etc.
Met taal hebben wij
het gehad over
beleefd en onbeleefd
praten, vertel- en
vraagzinnen en wij
hebben nieuwe
woorden geleerd.
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Gefeliciteerd!
De komende weken hebben we een aantal
jarigen:
Ma 5 april
Tommy (13 jaar) – groep Toppers
Wo 7 april
Beau (11 jaar) - groep Kanjers
Do 8 april
Lucas (12 jaar) - groep Uitsmijters
Za 10 april
Max (9 jaar) - groep Springkikkers
Za 17 april
Yara (9 jaar) - groep Springkikkers

Belangrijke data
Donderdag 8 april – Schoolfotograaf
Dinsdag 20 april – CITO eindtoets schoolverlaters
Woensdag 21 april –CITO eindtoets
schoolverlaters
Donderdag 22 april – CITO eindtoets schoolverlaters
Vrijdag 23 april – Koningsspelen (in kleine aangepaste vorm in verband met corona – maatregelen)
Dinsdag 27 april – Koningsdag; alle kinderen vrij
Maandag 3 mei t/m vrijdag 14 mei – Meivakantie

