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MAANDAG 16 APRIL 2018  

 

Provinciale voorleeswedstrijd 

Vorige week maandag heeft Johanna uit groep 8 meegedaan aan de provinciale 
voorleeswedstrijd. De hele klas was aanwezig om haar aan te moedigen in Nieuwe-

gein. Johanna deed het super goed! Helaas is ze niet door naar de finale, maar we 
zijn met zijn allen ontzettend trots op Johanna! Petje af! 

 
Koningsspelen 

Aanstaande vrijdag zijn de Koningsspelen. We starten op school met het Konings-

ontbijt. Daarna openen we de spelen zingend en dansend op “Fitlala”. Vervolgens 
worden er allerlei spellen gespeeld op het sportveld. 

’s Middags zijn er clinics voor de bovenbouw. 
De ouders die ’s ochtends komen helpen krijgen vandaag een beschrijving van het 

spel dat ze gaan begeleiden.  
Voor de Koningsspelen zijn we nog op zoek naar conservenblikken (1 liter)!  

Het wordt vrijdag schitterend weer; dat wordt een leuke, sportieve dag! 
 

Boekpresentatie "Langbroek in de Tweede Wereldoorlog" 

Groep7/8 is vrijdag 13 april naar een boekbespreking van Langbroek in de 2de We-

reldoorlog geweest. 

Er werd eerst een toespraak gehouden in het Hervormd Centrum en daarna werden 

er 3 bloemstukken gelegd. Door ons ook, Ashlee en Jorge waren de gelukkigen. De 
mevrouw die het boek heeft geschreven, Loek Caspers, vertelde over haar belevin-

gen in de Tweede Wereldoorlog. Ik vond het erg interessant, want ze vertelde over 
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het verstoppen van bommen in een kast op de basisschool. Dat vond ik wel gek om 
te horen. Gelukkig kregen de kinderen vrij toen de bommen er lagen en werd er 

gezegd dat er een ziekte heerste op school. Zodat niemand door had dat de kin-
deren om de andere reden, namelijk de bommen, niet naar school konden.  

Zij herhaalde drie keer: “Help altijd een mens in nood”. Speel met vluchtelingen-

kinderen en zorg dat zij zich thuis voelen. 

Ashlee vond het een leuke beleving, Jorge vond het een eer dat het mocht. 

Alle kinderen van groep 7/8 kregen een boekje mee naar huis. 

Door Nienke (groep 7) 

 

Schoolvoetbal 

Volgende week dinsdag 24 april heeft groep 7-8 het schoolvoetbaltoernooi. Zij heb-
ben één jongensteam, waar twee jongens uit groep 6 aan meedoen (Jayden en 

Guy) en één meisjesteam. De meisjes worden gecoacht door Sonja van de Veen en 
de jongens door Aad van den Berg. Sander van Dijk wil scheidsrechter zijn namens 

onze school. We zoeken nog iemand (ouder, opa, oma of buurman) die deze taak 
samen met Sander wil doen, zodat het fluiten kan worden afgewisseld.  

We vertrekken om half 9 vanaf school en zijn rond 16:00 uur weer terug. We spe-
len bij CDW in Wijk bij Duurstede, dus kom ons gerust aanmoedigen!  

De speeltijden zijn: (elke wedstrijd duurt 10 minuten) 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Jongens Meisjes 

09.20 
 

- 

10.10 

 

- 

10.50 

 

11.30 

12.10 
 

12.00 

12.40 
 

12.30 

13.10 

 

13.40 

14.00 

 

- 

14.40 14.50 

 

Finalewedstrijden zijn 
van 15.15 uur tot 15.25 

uur 
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IEP 

Morgen start groep 8 met de IEP eindtoets. Twee ochtenden, op dinsdag en woens-

dag, zullen zij aan de onderdelen: taal; lezen en taalverzorging, en rekenen; getal-

len, verhoudingen, meten en meetkunde en verbanden werken. Groep 7 wordt ver-
deeld over de andere groepen. Zet hem op, groep 8!  

 
Verkeersexamen 

Aanstaande donderdag doen de kinderen van groep 7/8 het praktisch verkeersexa-
men. U kunt de route van tevoren met uw kind oefenen. De kinderen hebben een 
formulier met de route mee naar huis gekregen. 

We wensen alle kinderen heel veel succes en hopen dat alle kinderen hun diploma 
behalen! 

ANWB Streetwise 

ANWB Streetwise komt 24 april op bezoek voor de groepen 1 t/m 6!!  

Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeerspro-

gramma voor alle leerlingen van de basisschool.  Professionele instructeurs komen 
een ochtend naar de school en geven verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ont-

wikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s, zebrapaden, verkeerslichten, 

opblaasbare auto's en een fietsparcours wordt de praktijk zo veel mogelijk nage-
bootst.  

De drie onderdelen zijn:  

· Voor groep 1 en 2 ‘Toet toet’: Een speelse introductie op gevaarherkenning, her-

kennen van verkeersgeluiden, veilig oversteken, gebruik van autogordel en auto-

stoeltje.  

· Voor groep 3 en 4 ‘Blik en klik’: Verdere behandeling van gevaarherkenning, veilig 
oversteken en de noodzaak van gebruik van de autogordel in een autostoeltje.  

· Voor groep 5 en 6 ‘Hallo auto’: Invloed van reactiesnelheid, inschatten van de 

remweg van een auto en het juiste gebruik van een veiligheidsgordel.  

Wilt u zien hoe Streetwise in de praktijk gaat? Klik dan op onderstaande link en be-

kijk het filmpje op de site.  http://www.anwb.nl/streetwise   
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Bericht van de “Tussendeurtjes” 

Woensdag 18 april draait de Tussendeurtjes voor alle kinderen van groep 2 t/m 
groep 8 een film in het dorpshuis. Welke is nog een verrassing! Voor € 1,50 zijn ze 

welkom van 13:30 - 15:00 uur. 
 

 

 

 

 

 


