Agenda
Deze week
Di 27/4
Vr 30/4
Ma 17/5
Do 20/5
Vr 21/5
Di 25/5
Di 1/6

Theoretisch digitaal verkeersexamen
groep 7
Koningsdag, allemaal vrij!
12.00 uur: groep 1 t/m 4 vakantie!
14.00 uur: groep 5 t/m 8 vakantie!
Weer naar school
Eerste 3+ middag van De Zeester
Nieuwsbrief
Praktisch verkeersexamen groep 8
Praktisch verkeersexamen groep 7

Ouderavond
Woensdag 21 april was er de online informatie-avond
voor ouders over de voorgenomen fusie. Diverse
ouders hebben ingelogd. Er was uitleg over het
waarom van de fusie, hoe het proces verloopt en wat
de gevolgen voor de kinderen zouden kunnen zijn. Er
was ook gelegenheid om vragen te stellen. Die waren
er nauwelijks. We hebben dat uitgelegd als groot
vertrouwen in de school. Het is een welgemeende
belofte dat er oprecht gezocht wordt naar het belang
en het beste voor de kinderen. Ook op termijn.
Wanneer u niet in de gelegenheid was om in te loggen,
geen nood, ook in de komende periode zullen we u via
de mail op de hoogte houden van de stand van zaken.
Mocht u toch nog vragen hebben, stel ze dan gerust.
U kunt daarvoor terecht bij Prohles (info@prohles.nl)
en natuurlijk ook bij de directie van de school
(info.rutgersschool@prohles.nl)
Verkeersexamens

toen de school weer open ging. De kinderen zijn nu
goed voorbereid!
Het praktisch examen vindt op dinsdag 1 juni plaats.
Alle kinderen krijgen de route van te voren mee naar
huis. Wij oefenen de theorie met de kinderen. Van
ouders wordt verwacht dat ze de route met de
kinderen oefenen. We hopen op veel mooi fietsweer!

Peuteropvang De Zeester
In de vorige nieuwsbrief vertelden we u over de
mogelijkheid voor De Zeester om een nieuwe groep te
starten. Daar was voldoende belangstelling voor.
Vanaf donderdag 20 mei verwachten we een groepje
3-jarigen. Dat betekent dat er een beetje meer ruimte
op andere momenten is om een paar extra peuters op
te vangen.

Cito eindtoets
Deze week maakte groep 8 de eindtoets. Dat is altijd
een beetje meer stressen dan nodig en echt hard
werken. Gelukkig kan groep 8 heel goed hard werken.
Donderdag rond de middag was het klaar en mocht er
ontladen worden. De traktatie van een broodje
frikandel hielp daar aan mee.
Nu maar wachten op de uitslag. Die verwachten we na
de meivakantie.

Vorig schooljaar zijn de praktische verkeersexamens,
die wij altijd in groep 7 afnemen, niet doorgegaan
i.v.m. de corona maatregelen. De huidige groep 8 is
toen wel geslaagd voor het theoretische gedeelte.
Dit jaar krijgt groep 8 de kans om het complete
examen af te ronden. Dinsdag 25 mei zal het praktisch
examen plaatsvinden. Via de leerkracht hoort u hoe
het in zijn werk gaat.
Groep 7 maakt komende week het theoretisch
examen. Dat hebben we wat later dan gebruikelijk
gepland, zodat er nog even flink geoefend kon worden
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Koningsspelen
Vrijdag 23 april vierde iedere groep, in de eigen
bubbel, de Koningsspelen. De dag begon voor
iedereen met een zelf meegenomen ontbijt. Daarna
werden er allerlei spelen gedaan. Het weer was fris,
maar daar hebben we de kinderen niet over gehoord.
De foto’s spreken voor zich.
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Nieuws van de peuters
Wij kijken terug op het thema Lente. De peuters
hebben genoten van het scheppen van echte aarde in
een bakje. En daarna wat zaadjes tuinkers op je hand,
dat vonden de peuters ook zo leuk. Het bakje kon
gelijk mee naar huis om het thuis goed te verzorgen.
Het kreeg een plekje naast de computer van papa of
bij het raam. Hopelijk groeit de tuinkers snel. Ook in
de speelzaal hebben de peuters veel geleerd over de
Lente.
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Zo hebben we ook aandacht besteed aan de fijne
motoriek. Gekleurde wasknijpers aan het juiste
bloemblaadje hangen. Dat vergt toch inzicht, hoe een
wasknijper open gaat, en concentratie. Of een mooi
tuintje maken van plastic bloemetjes in een vergiet.

Wij hebben heel veel gepuzzeld en voor alle
boerderijdieren hokken gemaakt van blokjes. Peuters
vinden het soms nog moeilijk om op hun beurt te
wachten. Spelenderwijs leren wij hen dat aan d.m.v.
gezelschapsspelletjes. Een kikkerspel, een memory
van boerderijdieren. Het is leuk en leerzaam. De
peuters hebben ook al hard gewerkt aan het
Moederdagcadeau. Daar kunnen wij natuurlijk niet
veel over schrijven. Binnenkort mag het mee naar
huis. Misschien kunnen de peuters een goed
verstopplekje in huis vinden. Deze week is het bij ons
Koningsweek. De kleine Koningsspelen verlengen wij
met een feestweek, zodat alle peuters kunnen
genieten van allerlei koningsspelletjes. Natuurlijk
mogen zij ook verkleed komen. Het hoeft niet, maar
het mag wel. Wij maken er een gezellig week van. Tot
besluit hebben wij goed nieuws. Na de meivakantie
starten wij met de donderdagmiddaggroep voor 3+
peuters. Vanaf 20 mei a.s. zullen wij ook op
donderdagmiddag open zijn. Maar allereerst wensen
wij alle peuters een hele fijne meivakantie toe!

Nieuws uit groep 3

Blaas een ballon op
Knoop de ballon dicht
Pak een prikpen
Prik in het ‘kontje’ van de ballon
Vraag: wat gebeurt er? Hoe komt dat?

Dit is één van de proefjes die we de afgelopen weken
hebben gedaan. Nina legde een snoepbeertje in het
water, en wat denk je: de volgende dag was het
kleurloos en gegroeid! Mick legde snoepje in een
schaal. Water er overheen en wachten maar. En dan:
een prachtig kleurenspel in de schaal! Lennart goot
water in een glas. Olijfolie erbij en roeren… Maar
mengen, ho maar! En als hij roerde kwamen er
belletjes. En zo deden we nog meer proefjes: met
magneten, ballonnen, drijven/zinken etc. Wil je thuis
nog meer proefjes doen? Kijk dan op Proefjes.nl

Wat we nog meer deden: spreekbeurten! Soms een
beetje spannend, soms super veel zin in - en alles er
tussen in. Maar oh, wat leren we veel! Weet u bv. iets
over Brawl Stars?? Maar ook: Lego, mijn familie,
hamster, hond, voetbal zijn voorbij gekomen. Leuke
foto’s en voorwerpen, die bij het onderwerp horen,
laten jullie zien. En een spreekbeurt eindigt steevast
met: ‘dit was mijn spreekbeurt, wie heeft er nog
vragen?’ Nou, de vragen komen zeker! Allerlei details
willen ze weten En daarna: Tops (je liet leuke foto’s
zien) en Tips (je kan misschien iets harder praten)
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maakt ze heel enthousiast en dat maakt het steeds
leuker.

Deze week hadden we alweer een leuke week, want
we vierden Koningsdag. We kwamen verkleed op
school, aten, deden spelletjes binnen en buiten,
dansten de Pasapas, bingo, stoelendans en nog veel
meer!! Oranje boven!!

Deze week zijn we bezig geweest met het maken van
een woordspin. Natuurlijk bedoelen we daarmee geen
spin die goed is in taal
. Als het goed is, kunnen ze
uitleggen wat het wel is. Anders kunt u dat uit de foto's
wel opmaken, ze waren er erg druk mee.

Nieuws uit groep 4
Wat is er veel gebeurd in de afgelopen periode. Na
heel zelfstandig werken online, zijn we alweer een
aantal weken heerlijk op school. Niet altijd waren we
compleet en soms werkten we weer thuis en online,
maar dit gaat bijna als vanzelf, complimenten alsnog
hiervoor. De omkeer van thuis alleen werken naar het
werken in een klassensituatie vraagt nog wel een
beetje de aandacht. Sommigen moeten weer erg
wennen aan het zitten op je stoel, stil zijn als de juf
praat, samenwerken met je maatje. We zijn er druk
mee bezig. Online zijn gelukkig veel dingen mogelijk.
Naast het online lesgeven, zijn ook de
rapportgesprekken online geweest. Fijn dat we op
deze manier contact met de ouders konden hebben.
We zijn met taal en spelling begonnen aan het thema
film en theater. Normaal bezoeken we voorstellingen
van het Kunstmenu en zou dat goed aansluiten.
Helaas is dat nog steeds niet mogelijk, maar er is een
online voorstelling voor in de plaats gekomen. Deze
hebben we bekeken en dat was echt ontzettend leuk.
De kinderen hebben ervan genoten. Vraag ze maar
eens naar de chocokrokodil.

Nog een weekje en dan is het alweer vakantie. 15
toppers hebben hun tafeldiploma behaald, maar dat
betekent dat de andere 10 deze nog niet behaald
hebben. Misschien lukt het nog voordat de vakantie
begint? Samen oefenen is meestal heel fijn.

Gymmen doen we ook weer fijn in de Boorsmazaal.
We zijn bezig met een reeks basketbaloefeningen, het

Nieuws uit groep 5
Na een lange en drukke periode van toetsen en andere
onderdelen nog inhalen vanaf de lockdown, start het
normale werk weer op in groep 5. Achterstallig werk
in (bijna) ingehaald en dus kijken we met de groep uit
naar de komende periode. Een periode waarin er weer
veel leuke dingen op het programma staan. Zo maken
we in groep 5 een vrolijke stad die mooi aansluit op
5

het aardrijkskunde thema waarin we de Nederlandse
steden bekijken. Natuurlijk wordt er ook erg uit
gekeken naar Koningsdag. Lekker verkleed naar
school om een dag spelletjes te doen. Laten we er een
leuk feestje van maken!

Nieuws uit groep 6
De weken vliegen voorbij in groep 6 en dat is een goed
teken! Na een periode van thuiswerken zijn we
(gelukkig) weer helemaal gewend op school. Al kan de
klas ook snel overschakelen naar onlinelessen, dat
hebben ze pas nog laten zien. Laten we hopen dat het
niet meer nodig is.
Bijna iedereen heeft inmiddels al een boekbespreking
gehouden. Het is gaaf om te zien hoe enthousiast de
kinderen zijn over hun boek en hoe ze dat over weten
te brengen op de klas. Een aantal weken geleden
hebben we in groep 6 zelfs een live meeting met
illustrator Esther Leeuwerik gehad. Zij heeft veel
verteld over het werk als illustrator en wij mochten al
onze vragen stellen.

De middagen zijn tegenwoordig korter maar we blijven
tijd houden voor creatieve lessen. Juf Hannah Beens
loopt deze weken haar stage in groep 6 en wij maken
dankbaar gebruik van haar talenten. Er hangen
inmiddels vogelnestjes in de klas en we leggen de
laatste hand aan een Afrikaanse zonsondergang. Ook
is zij bezig met een kwaliteitsonderzoek naar het
schrijfonderwijs in de groep en dat kan soms helemaal
geen kwaad.

Nieuws uit groep 7
Nog een week en het is alweer vakantie. Dan mogen
we 2 weken uitrusten. Als u deze nieuwsbrief leest
hebben we net de Koningsspelen ‘Coronaproof’ gehad.
Fijn dat we in onze eigen bubbel van de klas toch
Koningsspelen konden houden. Komende week maken
we in groep 7 ons theoretisch verkeersexamen. We
hebben goed geoefend, dus dat zal wel lukken. Na de
vakantie op dinsdagmiddag 1 juni fietsen we ons
praktisch verkeersexamen. De kinderen hebben de
route meegekregen. Het zou fijn zijn als u de route
voor het examen met uw kind oefent. Binnenkort
vraag ik welke ouders er mee willen helpen. We
hebben er 3 nodig. In onze vakantie valt 4 en 5 mei,
de dagen van herdenking en feest. We hebben een
‘denkboek’ 4 en 5 mei gekregen. We luisteren naar het
verhaal van Anne Frank en lezen de Anne Frank krant.
We leren dat vrijheid een groot goed is en dat we dat
moeten doorgeven. Ik wens u allen een fijne vakantie.

Nieuws uit groep 8
Het zit erop. De Eindcito is voorbij en de kinderen
hebben echt super hun best gedaan. We hebben dit
afgesloten met een heerlijk broodje frikandel en een
ijsje. Maar toch is dit niet het laatste “examen” dit
schooljaar. Het praktijkexamen verkeer, dat vorig jaar
niet kon doorgaan, mag groep 8 dit jaar alsnog doen.
De datum is al bekend, namelijk 25 mei om 12:50 uur.
Aankomende week krijgen de kinderen de route mee,
zodat er de hele meivakantie geoefend kan worden.
Ook wordt gevraagd of er twee ouders tijdens dit
examen langs de route willen zitten om te kijken of de
leerlingen zich aan de verkeersregels houden. Later
volgt hier nog meer over. Vanaf deze week kunnen de
kinderen ook het script van de musical doorlezen en
rollen uitkiezen die ze leuk lijken. Als wij dit weten,
verdelen we de rollen. En dan gaat er natuurlijk hard
geoefend worden. Een aantal meisjes hebben al
liedjes geoefend en lieten dit ook vol enthousiasme
horen. We kijken uit naar alle leuke activiteiten die nu
op het programma staan. Natuurlijk onder voorbehoud
wat betreft de maatregelen. Alvast een fijne
meivakantie.

We hebben zin in de Koningsspelen en kijken
natuurlijk ook uit naar de meivakantie!
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