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De Babbels van Brederode
Algemeen nieuws
Nieuwe leerlingen
Na de meivakantie verwelkomen wij 3 nieuwe
leerlingen bij ons op school. Rik, Benjamin en Maria
komen in groep 3/4/5 bij juf Liesbeth en juf Els. Wij
hopen dat jullie een leuke tijd gaan hebben bij ons op
school.
E-waste race
De E-waste race is vandaag afgesloten. Wij hebben in
totaal 1086 apparaten/items opgehaald en zijn
daarmee met een score van 995 (20890 punten) 5e
geworden.
Klasbord klassenapp
Na de meivakantie gaan wij de klassenapp Klasbord in
gebruik nemen. Dit houdt in dat de leerkrachten u
directer op de hoogte kunnen houden van wat er
allemaal gebeurt in de klas. Een leuke anekdote delen
bijvoorbeeld, of een foto van de harde werkers. Maar
ook kan het handig zijn om (ouder)gesprekken te
plannen. U wordt via uw mobiele telefoonnummer voor
deze app uitgenodigd. Mocht u hier geen prijs op
stellen, dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht.
Vakanties
Herfst

Ma 16-10 -17 t/m vr 20-10-17

Kerst

Ma 25-12 - 17 t/m vr 05-01-18

Voorjaar

Ma 26-02-18 t/m vr 02-03-18

Goede Vrijdag en Pasen

Vr 30-03-18 t/m 02-04-18

Meivakantie

Ma 23-04-18 t/m 04-05-18

Hemelvaart

Do 10-05-18 t/m vr 11-05-18

Pinksteren

Ma 21-05-18

Zomervakantie

Ma 16-07-18 t/m vr 24-08-18

Vrije dagen/uren
Paardenmarkt (middag)

Woensdag 11 oktober 2017

Paardenmarkt

Donderdag 12 oktober 2017

Studiedag

Vrijdag 13 oktober 2017

Sintmiddag

Dinsdag 5 december 2017

1e uur en middag (Kerstvak.)

Vrijdag 22 december 2017

Studiedag cluster VianenZederik
Studiedag

Vrijdag 23 februari 2018

1e uur na musicalavond

Vrijdag 6 juli 2018

Middag voor zomervakantie

Vrijdag 13 juli 2018

Maandag 11 juni 2018

Kalender
21 april 2017

Koningsspelen

24 april t/m 5 mei 17 Meivakantie
9 mei 2017

MR vergadering

9 mei 2017

School op Seef

11 mei 2017

Nieuwsbrief

11 mei 2017

Teamvergadering

18 mei 2017

Inloopochtend 8.30-9.30 uur

22 mei 2017

Schoolreis

1 juni 2017

Schoolfotograaf

Schoolfotograaf
Op donderdag 1 juni a.s. komt Claudia Roelofsen van
Sgoolfotografie.nl naar de HvB om mooie foto’s van de
kinderen te maken. Ook is het weer mogelijk om met
broertjes/zusjes op de foto te gaan. U kunt zich
hiervoor opgeven op de intekenlijst die bij de kleuters
komt te hangen. Een brief met kledingtips sturen wij
mee met deze nieuwsbrief. Op www.sgoolfotografie.nl
kunt u alvast een kijkje nemen.

Groep 1/2
School op Seef
Dinsdag 9 mei hebben we School op Seef. Ik wil weer
met de kinderen oversteken, wie wil ons hierbij helpen?
We gaan gelijk om half negen beginnen.
Thema
Na de vakantie hebben we het thema “Buitenspelen”
waar we mee gaan werken. Hopelijk krijgen we mooi
weer!
Gym
Op dinsdag en donderdag gymmen we. Het is dan ook
handig om uw kind op deze dagen kleding en schoenen
aan te trekken die ze zo veel mogelijk zelf aan en uit
kunnen trekken.
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Groep 3/4/5
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Groep 6/7/8

Vandaag hebben we weer nieuwe tafelgroepjes
gemaakt. We zitten dus ook weer in een nieuw
Taakspel team.
Groep 3 is bezig met kern 10. Woorden met -ieuw
-eeuw en –uw komen nu aan bod. Ook woorden met
aai, ooi en oei. Voor sommige kinderen niet helemaal
onbekend, omdat ze soms al goed meeluisteren met
de spellingles van groep 4. Voor in de meivakantie
krijgen alle kinderen van groep 3 een leespakketje
mee naar huis om te lezen en te oefenen. We hopen
dat u, ondanks dat het vakantie is, toch wilt
stimuleren om(liefst) dagelijks te lezen.
Nieuwe leerlingen
Na de meivakantie krijgen wij maar liefst drie nieuwe
kinderen in de groep. Benjamin Casas de Lodder komt
in groep 3 erbij. Rik Negelen in groep 4 en Maria Casas
de Lodder in groep 5. Wij heten jullie van harte
welkom en natuurlijk hopen we ook dat jullie alle drie
snel wennen.
Verlof juf Els
Juf Els neemt drie weken onbetaald verlof op. Van 17
mei t/m 2 juni. Juf Liesbeth zal deze weken de
vervanging op zich nemen. Daar zijn wij heel blij mee.
Koningsspelen
Morgen zijn de Koningsspelen. Willen alle kinderen
(kleuters) die zich hier voor opgegeven hebben in
groep 3-4 in feestelijk oranje gekleed komen?
KIVA
Thema 5 gaat over het herkennen van Pesten. Wat is
het verschil tussen pesten en plagen. Welke rollen heb
je allemaal, bv pester, slachtoffer, verdediger,
buitenstaander. We onderzoeken de rollen. Hoe gaan
we zelf met pesten om, welke rol heb jij wel eens, wat
zou je willen, en durf je dat dan ook?
Een interessant thema waar iedereen wel iets over kan
zeggen en meevoelen.

Eindtoets basisonderwijs
Deze week hebben de kinderen die onze school aan het
eind van het schooljaar verlaten de Eindtoets
basisonderwijs gemaakt. Net als eerdere jaren hebben
wij gekozen voor de Eindtoets van Cito. Op dinsdagochtend, woensdagochtend en donderdagochtend
moesten de kinderen taken maken voor de onderdelen
taal, rekenen en wereldoriëntatie. De uitslag volgt in
mei.
Verkeersexamen
Op donderdagochtend 11 mei vindt het praktisch
verkeersexamen voor de leerlingen van groep 7 plaats.
Alle kinderen mogen deelnemen, omdat ze het
theoretisch examen gehaald hebben. In deze week
ontvangen alle deelnemers de route en de eisen
waaraan de fiets moet voldoen. De fiets wordt in de
dagen voor het examen gecontroleerd. Uit ervaring is
gebleken dat het praktisch examen lastig is. Een aantal
keer samen oefenen in de vakantie is zeer aan te
raden, om de route en de moeilijke punten goed in het
hoofd te krijgen.
Taakspel
In de afgelopen maand hebben alle taakspelgroepen
zeer overtuigend de maandbeloning verdiend.
De kinderen hebben gekozen om een kleine “high tea”
te organiseren. In goed overleg vindt deze beloning pas
na de meivakantie plaats en wel op vrijdag 12 mei.
In deze week wordt met de kinderen afgesproken wat
iedereen mee moet nemen.
Dodenherdenking
Ook dit jaar helpen weer enkele leerlingen mee bij de
plaatselijke dodenherdenking. Op donderdag 4 mei
starten we met een stille tocht door Ameide. Tijdens de
plechtigheid zal Fay Versluis uit groep 7 namens onze
school een gedicht voordragen. Job Rietveld uit groep 7
zal samen met een leerling van cbs de Kandelaar een
bloemstuk leggen. Verder zullen enkele andere
leerlingen een roos plaatsen. U bent van harte
uitgenodigd om bij deze herdenking aanwezig te zijn.
Vakantie
Na de afgelopen drukke periode zijn veel kinderen toe
aan een welverdiende vakantie. Veel ouders vragen
vaak of hun kind in de vakantie nog huiswerk meekrijgt
om met bepaalde vaardigheden niet terug te vallen.
Goede oefeningen om tijdens de vakantie regelmatig te
oefenen zijn:
* de rekentafels (groep 6 en 7)
* lezen (groep 6, 7 en 8)
* cijferen: plus, min, keer en (staart)delen (groep 6, 7
en 8)
Ook kunnen/moeten alle kinderen hard aan de slag met
het instuderen van hun musicalrol(len) en de teksten
van de liedjes.
Ik wens iedereen een hele fijne vakantie.

OBS Hendrik van Bredeode, Liesveldweg 65, 4233 HG Ameide, 0183-601502,
e-mail: algemeen@hvb-ameide.nl, homepage: www.hvb-ameide.nl

