Maandinfo mei 2018
Inleiding
Beste ouders,
Oranjefeest
Op 21 april j.l vierden wij, samen met. NTC Madrid / het ICS, Madway 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 € 1.782,42€ opgehaald voor
‘Unoentrecienmil’.
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.
Contact leerkracht
Wij herinneren u eraan dat u altijd contact kunt opnemen met de leerkracht van uw kind via e-mail:
voornaamleerkracht@hdll.es U kunt iets vragen, meedelen of een afspraak maken voor een gesprekje
als u dat op prijs stelt.
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 30 april uitgeschreven te zijn via het officiële
uitschrijfformulier. In juni wordt de helft 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. Regelmatig kammen met de luizenkam is ook een goede remedie. Ook als de kinderen
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. Bij
veel kinderen met hoofdluis, 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.

Uitstapjes
De groepen 2 en 3 gaan op 7 mei naar een voorstelling/workshop in Caixa Forum. Zij gaan daar met
het openbaar vervoer naartoe geeft u voor die dage alstublieft een ‘Metrobus’ mee (nieuw, rood kaartje)
De groepen A t/m 3 gaan op maandag 14 mei met een touringcar naar internationale school ICS waar
wij zijn uitgenodigd om een voorstelling bij te wonen van Canti Vaganti.
San Isidro
Op vrijdag 11 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 30 april tot en met vrijdag 4 mei zijn wij vrij. Dinsdag 15 mei is ook een vrije dag in
verband met San Isidro.

Groep A en 1
Nieuwsbrief A en 1
Eindelijk mogen wij genieten van het mooie weer. We hebben in
april weer hard gewerkt met het thema lente, koningsdag en we
hebben ook nog een cadeau voor onze mama gemaakt.
De komende maand gaan we weer hard werken en spelen. Groep
A gaat (naast nog een paar lessen over de lente) ook nog werken
aan het thema verkeer. Ze gaan de verkeersregels leren, en we
gaan knutselen, lezen en spelen binnen dit thema.
Om de klas een extra lentesfeer te geven, willen wij aan alle ouders vragen om een (klein en goedkoop)
plantje mee te nemen. Graag in een potje zonder gaten of met een schaaltje eronder, zodat de kinderen
kunnen leren om zelf hun plantje te verzorgen en water te geven. De planten zullen binnen worden
neergezet, dus graag een binnen plantje (bij voorbeeld een potus o.i.d.).
Groep 1 zal in mei weer gaan werken aan het leerlingvolgsysteem CITO. Ze
doen dan dezelfde toets als in januari, waardoor we precies kunnen zien
waar jullie lieverds gegroeid zijn.
Ook ga ik de laatste observaties doen met “kijk”, die wij jullie tijdens de
laatste rapportbesprekingen zullen laten zien samen met de uitslagen van
de CITO toets. Deze informatie geef ik dan samen met alle verslagen en
observaties door aan meester Alex, die volgend schooljaar de meester van
groep 2 en 3 zal zijn.
De kinderen van groep A gaan allemaal over naar groep 1 vanaf september, Ze hebben er nu al zin is,
en zijn al goed voorbereid op hun toekomstige groep. Het is van groot belang de kinderen zo veel
mogelijk bloot te stellen aan de Nederlandse taal, want in groep 1 ligt het niveau aanzienlijk hoger dan
in groep A.
Nu dat het weer beter wordt vraag ik jullie om te kijken of de reservekleren in de tas geschikt zijn voor
deze weersomstandigheden en of ze nog passen. Het is ook aan te raden om jullie kinderen elke
ochtend in te smeren met zonnecrème .
Ik zou het fijn vinden als elk kind een petje (met naam) mee naar school neemt (dat hier blijft tot het
einde van het schooljaar).
Met vriendelijke groet
Nathalie

Spaans groep A en 1
De maand april zat vol met projecten zoals de lente, Koningsdag en Moederdag.
Ik zal beginnen met het thema lente, De kinderen van groep 2 hebben het lokaal versierd met
regenbogen, ze hebben de verschillende geboortestadia van een kuikentje gezien en daarna hebben ze
dit getekend en geordend. Ze hebben nestjes gemaakt met stokjes die ze op het schoolplein hadden
gezocht en ze hebben een versje geleerd:
La primavera ha venido (De lente is gekomen)
Nadie sabe cómo ha sido (Niemand weet hoe het is gebeurd)
Ha despertado la rama (De tak is wakker geworden)
El almendro ha florecido (De amandelboom staat in bloei)
Y en el campo se escuchaba (En in het veld hoor je)
El cri-cri del grillo. (Het getjirp van de krekel.)

Wat Koningsdag betreft heb ik een hele week dingen over Nederland verteld: de naam van het
koninklijk paar, kleur van de vlag, typische dingen en eten uit Nederland … en groep 1 heeft hele mooie
koningsparen getekend en in groep A waren dat kroontjes en werd de vlag versierd.
Wanneer we terugkomen van vakantie, is Moederdag al geweest, want dit jaar valt di top 6 mei. Ik hoop
dat de moeders hebben genoten.
In mei gaan we het een week hebben over San Isidro (15 mei) en de 11de (vrijdag) vieren we het feest
met de groepen A, 1, 2 en 3. Hierover ontvangt u nog informatie wanneer we terug zijn van vakantie.
Voordat de maand mei ten einde loopt, komt er nog een nieuw thema aan bod: het verkeer.
Ik wens u allemaal een heel prettige meivakantie en we zien elkaar weer op 7 mei.
Met groet,
Juf Gema

Groep 2 en 3
De afgelopen periode hebben de kinderen uit groep 2-3
thuis allerlei verpakkingsmaterialen verzameld waarmee
we in onze groep een echte ´Schoolmercadona´ hebben
kunnen bouwen. Alle ouders nog bedankt hiervoor! Deze
supermarkt is op werkdagen open tussen 08:30-15:30
uur en heeft een groot assortiment. U bent in de ochtend
en in de middag natuurlijk van harte welkom om een
kijkje te komen nemen. De kinderen leren in deze
mercado onder andere uit te rekenen hoeveel geld ze
moeten betalen en ook hoeveel geld ze nog terug
krijgen.

In de groep hebben we daarnaast nog rond het
thema: lente gewerkt. De kinderen hebben in groep 2
allerlei opdrachten gemaakt, waarbij ze erbij en eraf
sommen hebben gemaakt. Ze hebben daarnaast ook
verschillende begrippen geleerd zoals ervoor, erna,
achteraan, evenveel etc.. De kinderen hebben ook
woorden over de lente nagestempeld.
Momenteel zijn we in de groep hard bezig om een
moederdag cadeautje te maken......

Vriendelijke groeten van groep 2-3, juf Chanouk 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 weken 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.
Ik heb me vergist in de vorige maandinfo, maar Juf Kimberley loopt stage t/m 1 juni.

Groep 6, 7 en 8
Deze maand zullen we een presentatie houden voor de ouders op vrijdag 25 mei a.s. om 08.30u. bij
aanvang van de school. We zullen jullie dan, in de academie, een muzikaal kijkje geven in onze lesstof.
Iedereen is bij deze uitgenodigd en van harte welkom.
Groep 8 heeft de Cito-eindtoets gedaan en zal zich deze maand vooral bezig houden met de
voorbereiding van de musical en zij werken met Ryanne , onze stagiaire, aan het afscheidstijdschrift.
De leerlingen van groep 6 en 7 zullen deze maand de laatste Cito-toetsen van dit schooljaar maken.

Wereldoríëntatie:
Groep 6
Natuur
Geluid
Geschiedenis De middeleeuwen – Kloosters, kathedralen en kruistochten
Aardrijkskunde Zuid-Nederland en België
Groep 7 en 8
Natuur
Lichaam en sport
Geschiedenis De republiek der zeven verenigde Nederlanden
Aardrijkskunde Zuid-Europa
Taal:
Groep 6
Groep 7 en 8

Amsterdam
Flits

