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van de maan
Beste ouders/verzorgers,
In de maand maart kijken we verlangend uit naar
de zomer. De dagen worden langer en lichter. De
zon komt wat vaker om de hoek kijken. En dat is
iets waar we allemaal naar uitkijken. Ga naar
buiten en maak een wandeling of fietstocht.
Kortom, onderneem buitenactiviteiten. Daar word
je blij van.
Op Leimundo kijken we terug op een roerige tijd
waarin we zelfs één dag de deuren moesten
sluiten. Gelukkig bleken alle meesters en juffen
gezond na de Covid-test. Afgelopen week echter
was het mis in groep 5/6. Juf Lysanne werd positief
getest, waardoor haar groep negatief getest moet
worden, voordat de leerlingen weer naar school
toe kunnen. Bij BSO Smallsteps was een
medewerker positief besmet. Een leerling uit groep
1/2, die naar de BSO was geweest, werd positief
getest waardoor ook de leerlingen van groep 1/2
geel een negatieve test moeten hebben, voordat
ze weer naar school kunnen komen. Juf Santje is
in ieder geval negatief getest. Het blijft een
bijzondere tijd waarin we alert moeten blijven en
op onze gezondheid moeten letten.
Vooruitkijkend zien we in de maand april het
rapport tegemoet. Indien nodig wordt u
uitgenodigd voor een gesprek naar aanleiding van
het rapport. De leerlingen van groep 8 maken
vanaf 20 april de Cito-eindtoets. Op vrijdag 23 april
start vanaf 12 uur de meivakantie. Ik hoop van
ganser harte dat iedereen van twee heerlijke
weken mag genieten. Een tijd waarin de zon maar
veel mag schijnen.
Mede namens team Leimundo,
Jan Diebels
Directeur
Nieuws uit groep 1/2
Na de voorjaarsvakantie is groep 1 / 2 gesplitst in
de groepen Geel met juf Santje en Oranje met
juffen Suzan en Iris. De kinderen zijn daar de

afgelopen weken steeds meer gewend aan
geraakt en nu gaan beide groepen vloeiend door
elkaar heen.
De afgelopen weken zijn wij bezig geweest met
het thema Verkeer. Hier zijn de kinderen aan het
knutselen geweest met verkeersborden, wegen,
fietsen, wielen, etc. Elke dag krijgen de kinderen
nieuwe woorden aangeleerd en wordt er op die
dag iets met deze woorden in de praktijk gedaan.
We hebben zo een fiets in de klassen gehad, zijn
we een weg met oversteekplaatsen wezen maken
op het speelplein en hangen de klassen vol met
verschillende verkeersborden, die door de
kinderen zelf zijn gemaakt.
Op vrijdag 2 april hadden we een aangepaste
paasviering op school. De kinderen gingen
gekleurde eieren zoeken in de gymzaal en kregen
aan het einde een lekkernij als beloning.

parcours-dictee gelopen. In tweetallen hebben zij
om de beurt woorden opgeschreven op het
schoolplein. We hebben veel plezier gehad en
ook veel geleerd!

Nieuws uit groep 3
Op 6 april heeft groep 3, samen met groep 4, een
dansvoorstelling bezocht. Het was niet ver weg
want de dansers kwamen gewoon naar ons toe in
de speelzaal. Eerst hebben we gekeken naar een
dans van twee dansers op mooie muziek. Daarna
gingen we zelf aan de slag. We begonnen met
staan als een standbeeld en dan steeds een
andere houding aannemen. Daarna echt dansen
op muziek. Alleen en ook in tweetallen. Het was
een erg leuk “uitje”.
In de klas oefenen we met verhaaltjessommen.
Veel kinderen vinden het best lastig om hierbij te
bedenken wat ze moeten doen. Is het nu erbij of
eraf of iets anders? Wanneer je hier thuis mee wil
oefenen, kan dat op redactiesommen.nl.
Nieuws uit groep 4
In groep 4 hebben we veel leuke en leerzame
dingen gedaan.
Zo is de laatste fietsles van het jaar gegeven.
Hierbij hebben we geleerd waarom en hoe we
onze hand moeten uitsteken. Hoe je iemand moet
inhalen en wanneer je harder of juist zachter
moet fietsen.
De kinderen hebben goed hun best gedaan, het
was een geslaagde ochtend.
Daarnaast zijn we ook
ontzettend creatief
bezig geweest. We
hebben in de klas
prachtige eieren
versierd en getekend
op het plein.

Verder hebben wij leuke buitenlessen gehad
waarbij de kinderen samengewerkt hebben. Er
was een rekenspeurtocht waarbij de kinderen
twee aan twee eieren moesten zoeken. Op deze
eieren stonden sommen die zij samen moesten
uitrekenen. Ook hebben de kinderen samen een

Het huiswerk wordt door de meeste kinderen
fantastisch gemaakt en ingeleverd. Super!
Wanneer jullie thuis nog extra willen oefenen kan
dit door de volgende dingen te doen:
- Tafels oefenen (1, 2, 3, 4, 5, 10)
- Klokkijken oefenen analoog en digitaal
- Lezen
- Taalzee.nl en Rekentuin.nl
- Spellingoefenen.nl (hier kunnen kinderen
per categorie spelling oefenen)
Nieuws uit groep 5/6
In groep 5/6 was het maandag 22 maart hoodiedag! Op deze dag mochten de kinderen een
hoodie aan en voor één keer hun capuchon op in
de klas, zelfs tijdens het werken. Het was
gezellig, grappig en lekker warm. Het was zo'n
succes dat we hebben afgesproken dat we dit
jaar nog een hoodie-dag doen!

In de afgelopen periode hebben we vier kinderen
erbij gekregen in de klas. Lyra, Denisa, Norine en
Lyric komen uit de ISK en beginnen nu in groep 5
of 6. Super gezellig!

We zijn natuurlijk hard aan het werk, thuis en op
school. We oefenen de tafels, rekenen met
schaal en leren elke dag nieuwe woorden. Het is
belangrijk dat de kinderen thuis ook oefenen met
lezen (20 min. per dag), maar ook met de tafels
op tafeldiploma.nl.
Naast rekenen, taal en spelling zijn we ook
creatief geweest de afgelopen tijd. Wij hebben
onszelf getekend met een corona kapsel! Omdat
de kappers gesloten waren, werden onze haren
lang. Herkent u uw kind op een van deze
Kunstwerken? ;)

We hebben onze eigen
adressen opgezocht met
google maps en filmpjes
bekeken van het huis van juf
Petra. Zo leerden we de
verschillende kamers kennen.
In schoenendozen maakten
we ook zelf de verschillende
kamers en het liedje ”In
Holland staat een huis” werd een grote hit. Zowel
de leerkrachten als de leerlingen zijn erg
enthousiast over deze methode.
Nieuws uit de Internationale Schakelklas
Bovenbouw
In de ISK’s hebben we een nieuwe
spreekmethode uitgeprobeerd. In de bovenbouw
hebben we veel geleerd over huizen en wat de
kenmerken van huizen zijn en we hebben ook zelf
kamers gemaakt.

Nieuws uit groep 7/8
In groep 7 en groep 8 wordt hard gewerkt. De
leerlingen van groep 8 bereiden zich voor op de
Cito-eindgroep die eind van deze maand wordt
gehouden. Wel wordt voor groep 8 deze dagen
het zogenaamde Cito-ontbijt geregeld. Dit om een
goede start te maken op deze belangrijke dagen.
Om naast het harde werken af en toe toch wat
leuks te doen hebben we eind maart HOODIEMONDAY gehouden. Op deze dag hadden alle
leerlingen, maar ook de juf en meester hun
hoodie aan.
Ook is er afgesproken om wekelijks een
KAHOOT-QUIZ te houden in de klas. De quiz
staat in een bepaald thema en de leerlingen
dragen ook ieder een vraag aan.
De leerlingen van groep 8 hebben een
stelopdracht “Mijn jaar met Corona” als huiswerk
gekregen. Het is mooi om hun persoonlijke
verhalen te lezen en te ervaren hoe zij ermee
omgaan.
Nieuws uit de Internationale Schakelklas
Onderbouw
In de afgelopen weken hebben we gewerkt aan
het project: "Van steen tot huis.” Dit is een
onderdeel van de methode ”Wereld vol woorden”
die we misschien willen gaan aanschaffen.

Verder gaan we binnenkort beginnen met het
maken van spreekbeurten, zo kunnen we nog
meer Nederlands oefenen!
We hebben ook iets voor
onze beoogde
partnerschool in Tsjechië
gemaakt. Door Corona
hebben we helaas nog
geen contact kunnen
maken met de leerlingen
maar toch hebben we
iets leuks voor ze
gemaakt om aan te
geven dat we nog wel aan ze denken!

English News
All Aboard!
I am complementing Group 1 & 2’s theme of
‘Transport’ with lots of vocabulary and songs
about travelling and vehicles. The children are
enjoying singing songs like ‘The Wheels on the
Bus’ and ‘Bumping up and Down in my Little Red
Tractor’.
Group 3 are exploring the theme ‘All About Me’
and have been sharing who is in their family.

Group 4 are using words to describe the weather
and we will be playing games about seasonal
weather.

Agenda
15 april 2021
19 april 2021
20 april 2021
21 april 2021
22 april 2021
23 april 2021
26 april 2021
10 mei 2021

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

