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van de maan
Beste ouders/verzorgers,

klassen! Welkom juf Suzan (maandag) en juf Iris
(dinsdag t/m vrijdag).
Nieuws uit groep 3

In deze laatste week voor de voorjaarsvakantie
nemen we afscheid van onze vervanger van de
ISK, juf Petra Mekel. Aangezien juf Petra de Groot
nog niet is hersteld zullen meester Patrick en juf
Petra Kennis voorlopig haar dagen ter vervanging
overnemen. Juf Petra de Groot zal na de vakantie
beginnen met re-integreren bij ons.
Groep 1/2 zal na de vakantie worden gesplitst
vanwege het grote aantal leerlingen. Wij hebben
een nieuwe collega Iris Stijnman. Zij zal vier dagen
bij ons werkzaam zijn.
Verder hanteren we na de vakantie het huidige
rooster. Leerlingen van sommige groepen krijgen
les op school en lesstof voor thuis. De leerkrachten
van die groepen hebben daarover contact met hun
groep.
De studiedag van maandag 1 maart komt te
vervallen, zodat onze leerlingen die dag gewoon
naar school kunnen komen.
Graag wens ik u mede namens het team een
rustige ontspannen vakantie toe.
Mede namens team Leimundo,
Jan Diebels
Directeur
Nieuws uit groep 1/2
Deze week hebben we het thema dieren
afgesloten. We werkten over vogels in de winter,
over huisdieren en als laatste over
boerderijdieren. Na de voorjaarsvakantie gaan we
over verkeer werken. Welke vervoermiddelen zijn
er allemaal? Wat zijn de verkeerstekens en hoe
werkt een eenvoudige plattegrond? Deze
onderdelen van verkeer komen de komende
weken aan de orde.
Het is heel fijn dat we hier nu met twee
kleuterklassen tegelijk aan kunnen werken en dat
de kleuters verdeeld kunnen worden over twee

Het is bijna voorjaarsvakantie. Wat hebben de
kinderen uit groep 3 hard gewerkt! We hebben
geoefend met eerlijk delen en met plus- en met
minsommen tot 10. Hierna gaan we oefenen met
tellen tot 50.
We kennen nu alle klanken van het letterbord. Na
de vakantie gaan we verder met woorden als
schoen en ring en bank. In de vakantie natuurlijk
lekker uitrusten, maar ook nog elke dag even
lezen. Voorlezen, samenlezen of alleen lezen, als
er maar gelezen wordt.
Nieuws uit groep 4
Om te vieren dat groep
4 weer met de hele
klas naar school gaat,
hebben wij lekker
warme chocomelk met
slagroom gedronken.
Ook hebben we een
wafel versierd en deze
gezellig samen
opgegeten. Het was
echt een feest.
In de klas hebben we hard gewerkt aan de
Citotoetsen. Iedereen heeft erg zijn best gedaan.

Nieuws uit groep 7/8

Voor Valentijn hebben
we harten geverfd en
geplakt voor iemand die
we lief vinden. Deze zijn
erg leuk geworden.
Ik wens jullie allemaal
een hele fijne vakantie!
Rust lekker uit, dat
hebben jullie verdiend!
Vergeet alleen niet lekker
te lezen
.

Nieuws uit groep 5/6
In groep 5/6 wordt er in halve groepen gewerkt. In
de ochtend komt groep 5 en groep 6 komt in de
middag. Behalve op woensdag, dan komt groep 6
in de ochtend en werkt groep 5 thuis. Ondanks
dat we in een kleinere groep zitten, wordt er
keihard gewerkt. Zo zijn we met de citotoetsen
begonnen. Ik ben heel erg trots op de kinderen
hoe goed en geconcentreerd ze aan het werk
zijn. Ook wordt het huiswerk heel serieus
gemaakt. TOP! Vergeten jullie niet elke dag 15
min. te lezen thuis?
Maar..... deze week hebben we natuurlijk niet
alleen keihard gewerkt. Toen we maandag op
school kwamen, lag er een pak sneeuw op ons
schoolplein! Daar hebben we natuurlijk gebruik
van gemaakt. Van sneeuwbalgevecht tot
sneeuwpoppen maken; wat een sneeuwpret! En
dat een week lang. Op de foto ziet u onze
zelfgemaakte sneeuw"pop” met ogen, neus en
sjaal.

In groep 7 en 8 zijn we begonnen met het maken
van de Cito. Spannend voor iedereen, maar we
hebben er alle vertrouwen in dat de kinderen van
groep 7/8 er klaar voor zijn!
We hebben de afgelopen week veel plezier
gehad van de sneeuw en hier en daar een
valpartij. Vrijdagochtend hebben we meegedaan
met de challenge van het Jeugdjournaal. Het was
zo koud dat we warm water direct konden laten
bevriezen wanneer we het in de lucht gooiden,
heel gaaf en de challenge was een succes!
Verder hebben we met groep 7/8 de Can You
Beat Me 7-percussion challenge gedaan. Dit was
erg leuk en de kinderen waren er zo enthousiast
over dat er thuis en op school veel is geoefend!
Leuk om te zien dat de kinderen er steeds beter
in werden. Misschien ook leuk om thuis eens te
oefenen met uw kinderen, maar wees voorbereid
want de kinderen zijn dat ook!
Nieuws uit de Internationale Schakelklas
Onderbouw
Wij zijn blij dat we allemaal
weer tegelijk naar school
mogen komen. We hebben
elkaar soms echt lang niet
gezien. Er zijn ook een paar
nieuwe leerlingen
bijgekomen. Een van de
leerlingen is wel heel
bijzonder. Zijn naam is Tom. Hij spreekt alleen
maar Nederlands dus dat is voor de kinderen die
graag Engels spreken soms een beetje lastig.
Verder hebben we erg genoten van de sneeuw.
Juf Claudia had een slee meegenomen naar
school. Hier hebben wij heel fijn mee gespeeld.
Helaas is dit de laatste week dat juf Jasmijn bij
ons in de klas is. Wij vonden het erg leuk met
haar in de klas. Vooral omdat ze zo mooi kan
zingen en op de ukulele speelt.
Nieuws uit de Internationale Schakelklas
Bovenbouw
Na de vakantie gaat juf Petra Mekel ons weer
verlaten. Enorm jammer, want zij heeft ons veel
energie gegeven en we hebben veel van haar
geleerd. Superbedankt! Tijdelijk zullen meester
Patrick op dinsdag en juf Petra Kennis op
maandag in de klas komen.

De klas is na de vakantie ook weer anders want
er gaat een aantal leerlingen door naar de
reguliere groepen 4, 5 en 6. Heel veel plezier en
succes jullie!
In de klas maken we gebruik van Chromebooks
voor o.a. Taalzee. Hier moeten leerlingen
luisteren naar tekst en woorden. Met een
koptelefoon kan dit heel goed. Kunt u uw kind
daarom een koptelefoon/oortjes meegeven. Bij de
Action zijn ze al verkrijgbaar vanaf € 1.
English News
I’m so happy to be back teaching groups 1, 2, 3
and 4.
Group 4 have amazed me with how much they’ve
remembered and after the holiday we will begin a
new topic on the Stepping Stones Course.
In groups 1, 2 and 3 we have begun to read
Handa’s Surprise which is set in Africa and
includes lots of cheeky animals.
I’m looking forward to getting backing into the
classroom with groups 5, 6, 7 and 8 after the
holidays and continuing our fun lessons.

Agenda
22 februari 2021
1 maart 2021
1 april 2021
2 april 2021
15 april 2021
19 april 2021
20 april 2021
21 april 2021
22 april 2021
23 april 2021
26 april 2021
10 mei 2021

Voorjaarsvakantie
Normale schooldag (geen studiedag)
Rapport
Paasviering: 12.00 uur alle leerlingen vrij
10-minutengesprekken (onder voorbehoud)
10-minutengeprekken (onder voorbehoud)
Eindcito groep 8
Eindcito groep 8
Eindcito groep 8
Normale schooldag tot 12 uur (De Koningsspelen zijn
afgelast door Corona)
Meivakantie
Weer naar school

