Maandinfo mei 2017
Inleiding
Beste ouders,
Oranjefeest
Op 22 april j.l vierden wij, samen met o.a. NTC La Moraleja / het ICS en de Nederlandse
Ambassade het Oranjefeest / de Koningsdag, op het Plaza de Carmen in Madrid. Iedereen die
zich heeft ingezet voor dit feest: Heel hartelijk bedankt! We hebben met zijn allen ongeveer
1.500€ opgehaald voor Dance4Life (Apoyo positivo) en Educo!
Drop and go
Houdt u rekening met onze ‘drop and go’ zone? Voor de ingang van de school graag niet
parkeren, enkel uw kinderen uit laten stappen. (Indien mogelijk want er staan tegenwoordig
geregeld auto’s van buren geparkeerd, helaas).Parkeer ook niet voor garages of op plekken
waar parkeren niet is toegestaan. Houd onze buren te vriend! Dank u wel voor uw
medewerking.
Prikbord
Op de prikborden in het hoofdgebouw en in de Casita vindt u altijd interessante informatie. Ook
hangen wij de meeste informatie die wij per e-mail versturen ook op zodat u niets hoeft te
missen.
Kijkt u er alstublieft met regelmaat op.
Voorinning
Onlangs hebt u een brief gekregen met betrekking tot de voorinning. Leerlingen die volgend
schooljaar niet bij ons op school continueren dienden vóór 15 mei uitgeschreven te zijn via het
officiële uitschrijfformulier. In juni wordt 150 euro van het schoolgeld van september (de
voorinning) in rekening gebracht.
Hoofdluis
Het is elk jaar weer moeilijk om deze vervelende beestjes uit de school te krijgen. Wij willen u er
met klem op wijzen dat de enige manier om hoofdluis uit te roeien is om dagelijks uw kinderen
te controleren. Ook als ze behandeld zijn moet er dagelijks gekamd worden. De neten moeten
er een voor een worden uitgehaald want de producten geven geen garantie dat ook de neten
worden vernietigd. In onze schoolgids staat beschreven dat kinderen met hoofdluis niet op
school mogen komen omdat het zo besmettelijk is. Wij gaan hier tot op heden flexibel mee om,
maar willen vragen daarbij wel dringend uw medewerking. Als de luizen blijven, zien wij ons
genoodzaakt om onze regels aan te scherpen en gaan wij echt kinderen naar huis sturen.
De ouders van het ‘luizenteam’ die zich intensief bezig houden met de controle en alle ouders
die thuis dagelijks controleren heel hartelijk bedanken. Ga zo door!
Wij zijn altijd opzoek naar ouders die zich aan willen sluiten bij de groep ‘controleurs’! Geef u
alstublieft op als u af en toe eens een ochtendje mee wil helpen.
San Isidro
Op vrijdag 12 mei vieren wij San Isidro op school met de kinderen van de groepen A, 1 en 2.
U wordt hier nog over geïnformeerd.

Vrije dagen deze maand
Van maandag 1 tot en met woensdag 3 mei zijn wij vrij. Maandag 15 mei is ook een vrije dag in
verband met San Isidro.

Bestuur
Tijdens de Buitengewone Ledenvergadering op dinsdag 25 april zijn er twee belangrijke
beslissingen genomen, gezien we vanaf volgend schooljaar geen Casita meer hebben. Het
bestuur heeft de onderwijsprioriteiten en verschillende belangrijke overwegingen
gepresenteerd. De Casita Commissie (Caco) is de laatste maanden druk bezig geweest om op
korte termijn een oplossing te vinden. Om kwaliteit van het onderwijs te garanderen voor alle
groepen is er unaniem besloten om volgend schooljaar de eetzaal om te bouwen tot een
klaslokaal voor een onderbouw groep. Alle ouders waren zeer teleurgesteld dat er geen
catering meer zal zijn zoals in de huidige vorm, maar we waren het allemaal met elkaar eens
dat het onderwijs voorop staat! Er kwamen goede ideeen naar voren tijdens de vergadering om
te kijken of we een oplossing kunnen vinden voor het gebrek aan deze warme maaltijd. Hiervan
houden we jullie op de hoogte. Verder hebben de leden het bestuur het mandaat gegeven om,
indien beschikbaar, op korte termijn alsnog een lokatie te huren dat past binnen het budget.
Tenslotte heeft het bestuur hulp gevraagd aan ouders om zich in te zetten om voor de
middellange en lange termijn oplossingen te vinden voor het gebrek aan ruimte op school!

Groep A en 1
Op school zit de lente al in de lucht: mooi weer, kleurige bloemen en we zien steeds minder
jassen en steeds meer korte mouwen … Op een dag hebben we een zaadje in de grond
geplant dat een hartje had. Na een paar dagen zagen de kinderen, met verbaasde gezichtjes,
hoe het gegroeid was.
We hebben een make-uphoek in de klas gemaakt, en dat was een groot succes. De kinderen
vinden het heel leuk om zich voor de spiegel op te maken en het resultaat te zien, of om te zien
hoe hun klasgenootjes zich opmaken. U kunt het zich voorstellen!
Op vrijdag 21 april hebben we een sportdag gehouden in het teken van de koningsspelen. Met
hulp van een aantal moeders, hebben we met de kinderen verschillende sporten beoefend,
zoals zumba, yoga en cardio. Bij deze willen we graag de moeders hartelijk bedanken voor hun
hulp.
De eerste zondag in mei is moederdag. Die dag kunt u een cadeau verwachten dat met veel
liefde gemaakt is door uw kind(eren) en dat u zeker zal bevallen.
Op 12 mei zullen we het San Isidro feest op school vieren met de groepen, A, 1 en 2. We hopen
u daar te zien!
Sem is bij ons in de klas gekomen! Hij voelde zich al direct op zijn gemak bij ons. Welkom.
Op 23 mei zal Brenda ons verlaten, na twee maanden bij ons te hebben gewerkt. Bij dezen
willen we haar hartelijk bedanken voor haar toewijding in de klas en veel succes wensen in haar
loopbaan als lerares.
Juf Nathalie en juf Gema

Groep 2 en 3

Groep 2-3
De afgelopen periode hebben we weer allerlei leuke
activiteiten gedaan in de groep. Hieronder vertellen de
kinderen deze keer zelf wat ze hebben gedaan tijdens
het `lentefeest` en de `koningsspelen`. De kinderen uit
groep 3 schrijven dit in hun eigen woorden op en groep
2 doen dit via een tekening.
Lentefeest:
leker ge geete en ge danst en spelletjes ge spilt. En we hebe de
schatkist en we heben doozen gegeeven. en leuken dingen ge
daan.
Otje en Ainhoa

Koningsspelen:
ik ging het irst honkbalen en derna
ging ik basketbalen en derna ging
ik jooga doen. en ik ging dansen
en derna ging ik renen en ik ging
voetbalen.
Alexander

we hte ok gedanst. en wetsrajt
(wedstrijd) gedan. We haten
basket gespeelen.
Sam

Groeten van groep 2-3
Juf Laura en meester Alexander

Spaans groep 2 t/m 8

Het is alweer mei en daarmee zijn we bijna aan het eind van het schooljaar gekomen. Dankzij de
voorjaarsvreugde en het mooie weer (laten we hopen dat het aanhoudt) hebben we veel plezier
in de dingen die we doen. Wat werken betreft wordt het een zware maand, want we moeten de
thema’s helemaal afronden zodat we juni over hebben om alles nog een keer langs te lopen en
goed in ons hoofd te prenten. Alle groepen zijn op schema. We hebben dus vrijwel zeker wat tijd
over om al die dingen te doen die wij het leukst vinden. Fijn.
Groepen 3 en 4
Het is belangrijk dat u thuis met uw kinderen het lezen blijft oefenen, zodat de kinderen
vooruitgaan. Ik weet dat de ouders van de kinderen van groep 4 zich bewust zijn van het belang
van (begrijpend) lezen. Daarom vraag ik u om uw kinderen op de een of andere manier aan te
sporen elke dag iets te lezen. Aan het eind van groep 4 moeten de kinderen vloeiend kunnen
lezen.
Groepen 5, 6, 7 y 8
We zitten in de laatste fase voor de taalexamens. Een laatste inspanning is nodig om het jaar
bevredigend af te ronden.
Voor de kinderen die Spaans leren
Er zijn oneindig veel websites voor kinderen die Spaans leren. Op Google kunt u er veel vinden
waar kinderen online en gratis kunnen leren. Ik heb er een aantal bekeken:
http://www.aurora.patrick-nieto.fr/
http://www.pipoclub.com/
http://www.nicoland.es/
http://www.elhuevodechocolate.com
http://recursosedu.blogspot.com/2008/05/mi-mundo-en-palabras-para-aprender.html
Het is een kwestie van proberen!
Ik wens iedereen een fleurige en prachtige maand mei toe en een gelukkig San Isidro.
Juf Ruth

Groep 4 en 5
De laatste maanden komen in zicht.
Eigenlijk blijven de verschillende onderdelen die de
leerlingen thuis kunnen oefenen hetzelfde. Het is
belangrijk dat de +/- sommen tot en met 20 (groep 4) en de
tafels (groep 5) goed geautomatiseerd zijn. Groep 5 moet
dit eigenlijk ook als deeltafels kunnen (dus andersom- 64 :
8 = 8).
We hebben de laatste tijd veel tijd besteed aan klokkijken,
dus dat kunnen ze thuis ook aan jullie laten zien.

In de laatste maanden is het belangrijk dat de aandacht qua het oefenen van BLOON of het
studeren voor de toetsen van de zaakvakken niet verslapt. ;-)
We gaan deze maand ook al beginnen met oefenen voor de musical van de volgende maand. U
hoort hier uiteraard nog meer over.
De komende tijd behandelen we de volgende onderwerpen:
Groep 4:
Taal
Spelling
Geschiedenis
Biologie

Klein
Datum toets blok 8: dinsdag 23 mei
Ook Romeinen gingen naar school
Natuur

Groep 5:
Taal
Spelling
Natuur
Geschiedenis
Aardrijkskunde

Eskimo´s
Datum toets blok 8: dinsdag 23 mei
Internet
Leven van de zee
Landschap

Groep 6, 7 en 8
In de afgelopen maanden hebben we veel gewerkt rondom milieu-educatie en energie. Dat zal
het thema zijn van de presentatie die we deze maand zullen houden voor de ouders op vrijdag
19 mei a.s. om 08.30u. bij aanvang van de school. Deze tijd hebben we dit jaar gekozen om
ervoor te zorgen dat alle ouders in staat zijn om te komen kijken. We zullen jullie dan een
muzikaal kijkje geven in onze lesstof. Iedereen is bij deze uitgenodigd en van harte welkom.
De Cito-eindtoets is gemaakt en groep 8 is volop bezig met de voorbereidingen voor de
musical, deze keer schrijven de leerlingen hem zelf ! Dat belooft wat! Verdere info volgt nog.
Ook gaan ze samen aan het werk aan het afscheids-tijdschrift. De andere groepen zullen deze
maand de tweede Cito-toetsweek hebben.
Wereldoríëntatie:
Groep 6
Taal
Natuur
Geschiedenis
Aardrijkskunde

Sport
Geluid
De Vikingen en de Arabieren
West Nederland

Groep 7 en 8
Taal
Natuur
Geschiedenis
Aardrijkskunde

China
Seizoenen en planeten
Over Indië en Suriname
Azië

