
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

week 22, 02 juni  2017, nr. 229 
 
Trefwoord 

 Ontevreden (week 22 en 23) 
Inhoud: Over tevredenheid en gemopper.  
Over klagen of keuzes maken. 
Bijbel: Bitter water, droog brood en kwakkels  
(Exodus 15 t/m 17); Tien Woorden (Exodus 20). 
De Bijbelverhalen in dit thema gaan over het joodse volk dat eindelijk weg is uit Egypte. Ze zijn geen slaven 

meer, ze zijn vrij. Ze mogen staan en gaan waar ze willen. Het Beloofde Land van melk en honing is nog ver weg; eerst is er 
de honger en de dorst in de woestijn. En daar begint het gemopper en geklaag. Waren ze niet beter af in Egypte? Liever slaaf 
met volle buik dan een vrij mens met honger?  
De zware tocht duurt twee keer veertig jaar. Dat heeft vooral een symbolische betekenis: het verwijst naar de leerschool die 
‘leven’ heet. Niet alles in het leven is leuk, er zijn ook tegenvallers en teleurstellingen. Je krijgt je zin niet, voelt je tekortgedaan. 
Wat doe je daarmee? Blijf je hangen in gemopper en gezeur, dan kom je nooit vooruit.  
Het thema eindigt met tips die ons aan het denken zetten. Wees tevreden: kijk niet alleen naar wat je mist maar waardeer ook 
wat je hebt. Kijk verder: heb oog voor het verhaal achter het gemopper. Doe er iets mee: zoek naar oplossingen. En als het 
uiteindelijk echt niet anders kan, durf dan ook te zeggen: Zo, en nu is het klaar! 
 

 Vreugde en verdriet (week 24 t/m 26) 
Inhoud: Over verdriet en vreugde, geluk en ongeluk. Over dat wat je gelukkig kan maken. 
Bijbel: Job (Job) 

Zowel ‘vreugde’ als ‘verdriet’ roept een levensvraag op. Bij geluk én bij ongeluk kun je je afvragen: Waarom 
overkomt mij dit? of Waar heb ik dit aan te danken?  
De kinderen benoemen die gelukservaringen en die pechmomenten. Daarna laten we bij de kinderen de grote 

vragen opkomen. Waar komt geluk of ongeluk vandaan? Is ongeluk je eigen schuld? Wie weet het? En dan komt een moment 
waarop niemand een antwoord weet. En dat mag. Dat is een ontdekking. We staan niet alleen in die onzekerheid. 

Oudertevredenheidsonderzoek 

In het voorjaar 2017 heeft SBO Toermalijn een tevredenheidspeiling gehouden. De uitslag van deze enquête geeft onder 
andere een beeld van de wijze waarop de ouder(s)/verzorger(s) onze school waarderen. 
Ouder(s)/verzorger(s) geven SBO Toermalijn een gemiddeld rapportcijfer van 8.18. Bij de vorige 
peiling in 2014 was dit 7,84. Landelijk ligt dit cijfer op 7,94. De waardering van de 
ouder(s)/verzorger(s) voor SBO Toermalijn is daarmee 0.24 hoger dan het landelijk gemiddelde.  

De begeleiding van de leerlingen en de leerkrachten zijn voor ouder(s)/verzorger(s) het belangrijkste motief om voor onze 
school te kiezen. Ouder(s)/verzorger(s) waarderen de inzet, motivatie en vakbekwaamheid van de leerkrachten van onze 
school. 93% van de ouder(s)/verzorger(s) geeft aan zich goed thuis te voelen op Toermalijn (landelijk op de SBO-scholen is dit 
85%), 94% van de ouder(s)/verzorger(s) ziet hun kind met plezier naar school gaan (landelijk op de SBO-scholen is dit 92%) 
en 90% van de ouder(s)/verzorger(s) is tevreden over de vorderingen die hun kind maakt (landelijk op de SBO-scholen is dit 
85%). 
De veiligheid om de school is voor 29% van de ouder(s)/verzorger(s) een zorgpunt. 
 
Conclusie: 

We concluderen dat SBO Toermalijn een school die door ouder(s)/verzorger(s) wordt gewaardeerd. Dagelijks zetten we ons in 
om de kinderen, met de middelen die ons ter beschikking staan, op de best mogelijke manier te ondersteunen 
in hun ontwikkeling. Dit samen met hun ouder(s)/verzorger(s) en met betrokken instellingen. 
 
Leren doen we samen, met het kind voorop!  
 
Renovatie van de school 

De meeste ouder(s)/verzorger(s) weten inmiddels dat het gebouw van Toermalijn gerenoveerd gaat worden. Omdat we 
regelmatig  nieuwe leerlingen mogen verwelkomen, besteden we er in elke nieuwsbrief kort aandacht aan en geven we steeds 
een korte update. 
Zoals het er nu naar uit ziet, gaan we na de herfstvakantie starten in de tijdelijke locatie. In een eerder bericht lieten we u 
weten dat we samen met De Aventurijn naar de tijdelijke locatie aan de Laan van het Kinholt in Emmen zouden gaan. Maar 
daar is te weinig ruimte voor beide scholen. De Aventurijn zal daarom tijdelijk naar een andere locatie verhuizen. 
 
Avondvierdaagse 

Het was geweldig! Wat hebben de kinderen het goed volgehouden. 
De medaille is zeer welverdiend! KANJERS! Activiteitenraad bedankt 
voor het organiseren, het was tip top voor elkaar!  

 0591- 65 80 66 
Website: www.toermalijn-sbo.nl  

Juni 

05  en 06 Pinkstermaandag en dinsdag vrij   
23  t/m 26 Lang weekend vrij  
28  Inloopavond in de klas 

 
 

http://www.toermalijn-sbo.nl/


 
Klasbord 

We vinden het als school belangrijk om het thuisfront goed te informeren over de activiteiten die plaats vinden op onze school 
en rondom de klas. Sinds kort is er een leuke en handige tool die we hiervoor hebben ingezet: Klasbord! 
Wat is Klasbord? Klasbord is een social media tool waarmee het mogelijk is om ouder(s)/verzorger(s) rondom 
de klas op een makkelijke, veilige en vooral een leuke manier te informeren over het reilen & zeilen van de klas 
èn de school.  
Zo kan de leerkracht een foto delen van een leuke activiteit in de klas, een tekstbericht sturen, of bijvoorbeeld 
een oproep plaatsen.  
Als u nog geen inlogcode heeft ontvangen voor deze tool dan kunt u contact opnemen met de administratie. 
Heeft u al wel een inlogcode, checkt u dan even of u deze al geactiveerd heeft om geen informatie te missen. 

 
Doppenactie  

Doppen sparen voor onze geleidehonden, spaart u ze ook?  
(http://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen-voor-geleidehonden/)  
De totale opbrengst op dit moment op school is 329 kilo (dit schooljaar al 129 
kilo!). Het gaat dus fantastisch. LET OP! Wilt u de doppen schoon inleveren? 

I.v.m. de pinda-allergie op school mogen er  
geen deksels van de pindakaas- en hazelnootpastapotten ingeleverd worden.  

 
Algemeen  
- Nieuws uit de natuur: de Buitendienst  http://www.nieuwsuitdenatuur.nl/ 
- De Vreedzame school: www.devreedzameschool.nl 
- Zomeropvang 2017 Humanitas: Vakantieweken Zomeropvang voor kinderen met AD(H)D en autisme. Kijk voor info op 
www.humanitas.nl/noord of informeer bij de administratie op school. 
- Happy Kidz/vvEHS’85: (G-voetbal) Normaal wat normaal kan, speciaal wat speciaal kan. Voor info mail vvehs85@live.nl  
- Biblitheek: Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app. Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al 

snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval 
tegengaat. De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. De app kan al ruim voor de zomervakantie worden 
gedownload, zodat de keuze van e-books tijdens de les besproken kan worden. Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl  een 
instructiefilmpje en een interactieve challenge beschikbaar.

 
1/2 Juf Melissa en juf Amanda 

We zijn begonnen met een nieuw 
thema: “de ijskraam van Jan en San”. 
Dit verhaal gaat over Jan en San die 
van een oude koelkastdoos een 
ijskraam maken. Deze ijskraam zetten 
ze op de stoep en maken er met 
stoepkrijt een mooie tekening bij op de 
straat. De boze buurman vindt dit niet 
goed en jaagt hen weg. Even later komen ze er achter dat 
dezelfde buurman zijn hond uitlaat in de speeltuin. Hier 
zeggen Jan en San op hun beurt wat van. De boze 
buurman weet dat het fout is en belooft hier iets aan de 
veranderen. In dit hoofdstuk komen ook verkeersborden 
aan bod. Ze werken daarom over buitenspelen en 
verkeersborden.  

8 mei zijn wij op schoolreis geweest 
naar de Sprookjeshof in Zuidlaren. 
Hier hebben we enorm van genoten. 

we hebben een leuke wandeling gemaakt door het 
sprookjesbos en een bezoek gebracht aan de 
kinderboerderij. In de indoorspeeltuin was vooral de grote 
gele glijbaan erg leuk en hier zijn we dan ook heel vaak 
vanaf geweest. We hebben 
heerlijke patatjes, een snack en 
een ijsje gegeten. Aan het einde 
van de dag waren we allemaal heel 
moe.                                                                 
Vrijdag 19 mei hebben we 

meegedaan aan het outdoor 
event in het bos tegenover de 
school. We hebben 
verschillende activiteiten 
gedaan in het bos. Vooral het 
zak hijsen was erg leuk en 

spannend. De kinderen mochten om de beurt in de zak 
zitten. De andere kinderen hezen je dan omhoog de boom 
in. De foto’s hiervan staan op klasbord. Nadat ze veel 
geklommen en geklauterd hadden  hebben we een aantal 
workshops van verschillende sporten gedaan (basketbal, 
slackline en bootcamp). Het was heel inspannend, maar 
ook erg leuk.  

 
3 Juf Woudy en juf Belinda 

En dan is het alweer juni.... 
De maand mei is voorbij gevlogen. 
We begonnen de maand natuurlijk met een stukje 
vakantie. Goed uitgerust konden we hierna beginnen met 
.....de schoolreis. 
We hebben een geweldige 
dag gehad in de 
Sprookjeshof.  De foto's, die u 
op Klasbord heeft kunnen 
zien, spreken voor zich. 
Nadat we hierna echt weer 
naar school gingen, zijn we 
weer verder gegaan met ons 
dagelijkse werk. Ondertussen kreeg onze groep er ook 
een paar nieuwe klasgenoten bij. Rick is gestart in groep 
3, Mika is gestart in groep 4. Fijn dat jullie er zijn!  We 
wensen jullie veel plezier in onze groep en op onze 
school.  
Het is ook geweldig om te zien hoe de andere leerlingen 
de nieuwe leerlingen helpen. Dat past ook heel goed bij de 
lessen van de Vreedzame School. We zijn deze week 
gestart met het blok "we dragen allemaal een steentje bij", 
waarbij dit veel aan de orde is.  
Inmiddels is groep 3 Kern 6 van het lezen aan het 
afronden, en groep 4 Kern 11. 
Met rekenen is groep 3 in het nieuwe boek begonnen. 
Groep 4 is begonnen in het boek waarbij ook echte 
rekenschriften horen. Een blauw schrift bij de blauwe kant, 
een rood schrift bij de rode kant. Best een heel gedoe, 
maar het lukt al heel goed.  Elke dag oefenen we met 
schrijven, en zien we dat oefening echt kunst baart. Het 
schrijven gaat steeds beter en wordt steeds mooier. 
Nadat het nog maar net Moederdag is geweest, zijn we 
ook alweer druk bezig met het maken van ......... voor 
Vaderdag.   

          

http://www.geleidehond.nl/steun-ons/acties/doppen-sparen-voor-geleidehonden/
http://www.nieuwsuitdenatuur.nl/
http://www.devreedzameschool.nl/
http://www.humanitas.nl/noord
mailto:vvehs85@live.nl
http://www.vakantiebieb.nl/


Een paar keer per week lezen we het verhaal van 
Nieuwsbegrip. Iedere week is er een nieuwe tekst over 
een onderwerp uit de actualiteit.  
De kinderen hebben genoten van het verhaal over 
"spinners". We hebben ontdekt dat sommige kinderen heel 

rustig worden van een spinner, maar 
anderen juist onrustig. Met spinners 
kun je ook hele andere dingen doen. Zo 
hebben we er inmiddels zelfs mee 
gerekend. 
Deze week zijn we begonnen met het 

afnemen van de toetsen. We merkten dat het eigenlijk 
best fijn is om met het warme weer rustig op je plekje te 
zitten en in een toets-boekje te werken.  
Komend weekend is het Pinksteren, met daaraan 
gekoppeld een lang weekend. Woensdag gaan we weer 
naar school, en gaan we ook weer verder met de toetsen. 
We wensen iedereen een fijn en zonnig Pinksterweekend. 
 
4/5 Juf Janette 

Een hele mooie start na de vakantie….de schoolreis. 
Ondanks dat het niet zo warm was hebben we ons prima 
vermaakt. De volgende dag (dinsdag) 
hebben we de verjaardag van Riccardo 
gevierd en woensdag de verjaardag 
van Stan. Bedankt voor de lekkere 
traktaties! Met een volle buik zijn we 
weer begonnen met de dagelijkse lessen. We hebben 
hard gewerkt aan ons Moederdagcadeautje en we hopen 
dat alle mama’s er erg blij mee waren. Vaders, nu zijn 
jullie aan de beurt! De afgelopen periode hebben we een 

“winkeltje” in de klas gehad. 
Alle kinderen konden een 
euro verdienen tijdens de 
rekenles. Als ze genoeg geld 
hadden gespaard mochten 

ze iets kopen uit het “winkeltje van Sinkeltje”. Omdat 
iedereen dit zo leuk vond, gaat de winkel aan het 
eind van het schooljaar nog een keer open. Vrijdag 
18 mei hebben we genoten van een outdoor 
programma. In het bos mochten we verschillende 

activiteiten doen. Erg leuk om te 
doen! We zijn gestart met STAAL 
taal. Het is even wennen, het is 
best moeilijk maar leuk om te 
doen. We hebben geleerd wat 
een bron is, wat het woord 
pictogram betekend en wat een 
pion is. Met Nieuwsbegrip 
hebben we gelezen over de panda’s 
en de fidget spinner. Natuurlijk 

moesten we even uitproberen of we er inderdaad rustiger 
van werden. Voor een aantal kinderen was dit inderdaad 
zo maar andere kinderen werden erdoor afgeleid. We 
hebben een nieuwe leerling in onze groep. Welkom Stijn! 
Fijn dat je bij onze groep hoort. Op dit moment zijn we 
bezig met het maken van verschillende toetsen. Ik heb 
nog niet alle rapporten teruggekregen. Wilt u het rapport 
zo snel mogelijk inleveren? 
 
4/5  Meester Ronny en juf Belinda  

In ons taalwerk gaan we naar het laatste thema “Kleding”. 
We hebben het thema “Gek” afgesloten met een toets. In 
Ralfi en Nieuwsbegrip ging het over 
de nieuwe rage “Fidget Spinners”. 
Ook in de klas zien we dat steeds 
meer kinderen een spinner hebben. 
We hebben met elkaar de afspraak 
dat we in de pauzes mogen 
spinnen en in de klas op momenten dat dit mag. Ook ging 
Nieuwsbegrip over dat we nog steeds veel voedsel 
verspillen en wat we daar tegen kunnen doen. 
Deze week en komende week worden de toetsen van Cito 
weer afgenomen. Dit zijn de toetsen voor lezen, rekenen, 
spelling, begrijpend lezen/luisteren en woordenschat. 
In ons spellingwerk hebben we categorie 7, woorden met 

eeuw en ieuw, gehad. De regel is: daar mag geen u 
tussen. We hebben een begin gemaakt met categorie 8, 
langermaakwoord. Hoor je een t, langer maken, dan hoor 
je of je een t of d moet schrijven. 
Ook in de vorige nieuwsbrief heeft gestaan dat er info 
meegegaan is over Klasbord. Er hebben zich echter nog 
maar weinig ouders hiervoor aangemeld. Tóch is het de 
moeite waard, omdat op Klasbord leuke foto’s en 
belangrijke info direct met ouders kan worden gedeeld. 
Mocht je dit nog graag willen, lever het formulier in en u 
ontvangt een code van school waarmee u zich kunt 

aanmelden! 
Er zijn 3 leerlingen uit onze klas die 
meelopen met de avondvierdaagse 
samen met nog een aantal 

leerlingen van onze school. Wij wensen 
hen heel veel succes en plezier, knap 
hoor!  
We hebben een nieuwe leerling, Danny. 
Danny, van harte welkom bij ons in de 
groep en we hopen dat je een leuke en 
leerzame tijd bij ons hebt. 
 
5/6 Juf Dionne 

Het lijkt alweer even geleden, maar we hebben genoten 
van de schoolreis. De dag startte wat koud, maar we 
hebben allemaal een erg leuke dag gehad! Alle foto’s van 
deze dag staan op Klasbord.  
We hebben inmiddels 16 leerlingen in de klas, want wij 
hebben Aymen mogen verwelkomen in onze groep. We 
hopen dat hij snel went aan onze klas en dat hij zijn plek 

vindt. Aymen veel plezier en succes bij ons op 
school!  
Ook hebben we in de afgelopen periode gewerkt 
aan ons moederdagcadeau. We hopen dat alle 
moeders inmiddels hebben kunnen genieten van 
hun voetenbadje!  
Op vrijdag 19 mei hebben we ons ’s ochtends 
kunnen uitleven tijdens de survivalochtend. Er 
waren allerlei survivalonderdelen in het bos 
uitgezet. Iedereen heeft zijn of haar best gedaan 
om goed mee te doen. Het leukste onderdeel 
vond iedereen 
de zak, 
waarbij 
kinderen in 
een grote zak 
stonden en 
één voor één 

omhoog werden 
getrokken door de andere leerlingen. Een mooi voorbeeld 
van samenwerken! De foto’s van deze ochtend staan ook 
weer op Klasbord, zoals u wellicht al gezien heeft. Wist u 
dat u deze berichten op Klasbord ook kunt waarderen met 
een toppie? De kinderen weten wel hoe dit moet! 
Tussen de leuke dingen door zijn we natuurlijk ook nog 
aan het werk geweest. Zo hebben we het thema Klein van 

STAAL  inmiddels al bijna afgerond. De 
laatste weken zullen wij werken aan het 
thema onderweg.  
Met rekenen zijn we gestart in het volgende 
boek. We gaan nu leren om wat moeilijkere 

sommen t/m 100 uit te rekenen. Dit is nog best moeilijk, 
dus we gaan veel oefenen!  
Ondertussen zijn we ook alweer aanbeland in de 
toetsweken. Daarbij is het belangrijk dat we goed uitgerust 
zijn, want dan kunnen we ons beter 
concentreren. De eerste toetsen zijn 
geweest en iedereen heeft zich daar 
goed voor ingezet! Top! In juli zullen we 
de toetsresultaten bespreken met alle 
ouders.  
Voor nu een heel fijn en zonnig Pinksterweekend 
toegewenst! En tot woensdag 7 juni (de kinderen zijn ook 
dinsdag 6 juni vrij).  



6/7 Juf Annemiek en juf Romy 

De afgelopen tijd hebben we weer veel gedaan. Met 
rekenen zijn we onder andere bezig met deelsommen,  dit 

is nog best lastig als je de tafels nog 
niet goed onder de knie hebt. Veel 
kinderen zijn daarom thuis ook 
regelmatig aan het oefenen met de 
tafels.  
We hebben met taal veel woorden 
geleerd die met geheimen te maken 

hebben; het bericht, het uiterlijk, de code, 
bespioneren enz.  
Ook hebben we de kikkervisjes zien groeien tot kikker en 
vrijgelaten! 
Met aardrijkskunde hebben we geleerd wat er in de haven 
van Rotterdam allemaal gebeurd. 
Verder staan er ook nog heel veel leuke foto's op 
Klasbord van de schoolreis, de 
outdoor activiteiten en nog veel meer. 
We hopen dat we deze foto's 
binnenkort aan alle ouders van de 
groep kunnen laten zien. Nog niet alle 
ouders van onze groep zijn ingelogd, wanneer u 
problemen heeft met inloggen, kunt u contact opnemen 
met school. 
  
6/7     Juf Mirjam en juf Wietske 

Na de meivakantie zijn we meteen op schoolreis gegaan. 
Het was voor zowel groep 6 als 7 een groot succes. 
Iedereen heeft genoten! In Slagharen werd verteld dat dit 
de rustigste dag ven 
het hele jaar is. 
Hierdoor konden we 
overal gewoon 

doorlopen en hoefden we nooit te 
wachten. 
De laatste ronde is begonnen. We zijn 
deze week weer flink aan het toetsen. 
Iedereen is erg benieuwd op welk 
niveau  we dit schooljaar eindigen...... 
dus voor allemaal Veeeel succes!! 

Na de meivakantie is Jop in onze groep gekomen. Hij is al 
best aardig gewend en doet heel goed zijn best. We 
wensen hem een fijne tijd op Toermalijn.  
De spreekbeurten van Peter, Justin, Simon en Fee 
waren prachtig om naar te luisteren. Ze hadden zich 
goed voorbereid en konden prima hun woordje doen. 
Afgelopen weekend was Simon jarig, nogmaals 
gefeliciteerd en bedankt voor de traktatie. 
Fijn Pinksterweekend en tot volgende week. 
 
7/8  Juf Marjon en juf Irene 

Afgelopen periode zijn jarig geweest: Martijn, Collin en 
Maik. Nog van harte gefeliciteerd. 
Na de meivakantie zijn we begonnen met schoolreis naar 

Slagharen. Ondanks het wat frisse weer 
hebben we daar een heel gezellige dag 
gehad.  
Foto's staan op klasbord. We hebben 
gemerkt dat helaas nog niet alle ouders 
zich hebben aangemeld. Op klasbord wordt 

wekelijks wel een bericht en/of foto geplaatst. Mocht het 
inloggen om wat voor reden niet 
lukken, dan kunt u altijd contact 
opnemen met de administratie. 
In de periode van 5 mei tot nu 
kijken we regelmatig naar 13 in de 
oorlog. Op een eenvoudige manier 
wordt verteld wat er is gebeurd in de tweede wereldoorlog. 
Hierbij wordt beeldmateriaal gebruikt en wordt de oorlog 
vanuit vooral kinderen gezien. De leerlingen hebben voor 
de vakantie ook een boekje meegekregen 4/5 mei.  
Vrijdag 19 mei waren er outdoorspelen georganiseerd 
door de beide vakleerkrachten gym (van Toermalijn en 
Aventurijn). We zijn de ochtend begonnen met een 
warming up waarna diverse clinics volgden. O.a. free 

running en basketbal waren erg leuk. Na een korte pauze 
waren er in het bos diverse onderdelen waarbij 
samenwerking erg belangrijk was; zak hangen, verticale 
klimwand, puzzel maken. Ook hiervan staan veel foto's op 
klasbord.  
Volgende week beginnen de toetsweken; rekenen, lezen, 
spelling en begrijpend lezen worden dan weer afgenomen. 
We hebben nog niet alle rapporten terug dus wilt u thuis 
nog even kijken? 

7/8     Juf Margreet 

Heerlijk... een lange meivakantie. Iedereen kwam uitgerust 
en fit weer terug op school. 
En we hadden geluk, want we gingen meteen de maandag 
na de meivakantie op schoolreis naar Slagharen.  
Het was een wat koude dag, maar dat mocht de pret niet 
drukken!  
Iedereen heeft zich uitstekend vermaakt 
in de attracties. 
De kinderen hadden zelf groepjes 
gemaakt. 
Sommige groepjes hadden van te voren 
met elkaar overlegd  aan 
welke afspraken ze zich zouden houden 
in hun groepje op de schoolreisdag, zodat het een mooie 
dag zou worden. 
En het werd ook een gezellige dag! 
We hebben tussen de middag samen een patatje, met of 
een kroket of een frikandel erbij, gegeten in de grote zaal. 
Daarna konden we weer verder spelen. Om 15.00 uur 
waren we weer terug op school. We kijken terug op een 
mooie schoolreis, een kostbare herinnering, want het was 
voor groep acht de laatste schoolreis van SBO-Toermalijn. 
De week daarna hadden we alweer een mooie dag. De 

outdoor activiteit van 
school.We hebben super 
mooie spelletjes gedaan 
rondom school en in het bos. 
In het bos hebben we zelf 

zak-hijsen gedaan. 
Op klasbord staan er 
mooie foto's van. 
TIP: Gelukkig hebben al 

veel ouders zich 
aangemeld voor 
klasbord. Misschien 

handig om alsnog even te doen, ook al zijn het 
de laatste weken van het schooljaar. 

Tijdens kamp kunnen we namelijk ook foto's op 
klasbord zetten, zodat je thuis mee kunt genieten van wat 

we doen.  
Deze week zijn we begonnen met de toetsweken. 
Het huiswerk voor deze week en de komende week 
is: thuis oefenen via internet op betreffende sites wat je 
nog moeilijk vindt. Voor de één is dat de tafels, voor de 
ander is dat bijvoorbeeld een onderwerp van spelling: 
ontleden.  
Zo kan iedereen zich op eigen level goed voorbereiden op 
de toetsweken. 
Dat is het huiswerk voor week 22 en week 23. 
Ondertussen heeft niveau 7 en niveau 8 blok 
twee uit van Wereld in Getallen.  
Daar maken we nu de toetsen van. En ons 
taalboek van Staal is ook uit. 
We gaan nu beginnen met een taalproject 
uit Vreedzame School.  
Dat gaat over 'groep acht gaat van school'. 
Leuk en passend voor de laatste schoolweken.   

 

 

 

Juli 

04  Inloop koffie-uurtje   

13  10 minutengesprekken   

14  Rapporten mee  

21  12.30 uur vrij Start zomervakantie  

22  juli t/m 03 sept. ZOMERVAKANTIE 

 



 


