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Laatste weken 
De laatste weken van het schooljaar zijn van start 
gegaan. Na een fijne meivakantie konden we de 
kinderen weer welkom heten op school. We gaan 
er samen de komende tijd fijne weken van maken.  
 
Terugblik koningsspelen 
Wat was het samen genieten van de 
koningsspelen. Lekker buiten in het zonnetje 
sportief met elkaar aan de slag. Het was erg 
gezellig!  
 
Vreedzame school 
In de klassen wordt gewerkt aan het laatste blok 
van de vreedzame school, blok 6. Dit blok heeft als 
thema ‘we zijn allemaal anders’. In dit blok worden 
allerlei activiteiten uitgevoerd om kinderen 
verschillen te leren 
waarderen, zich in te 
leven in  
verschillen en 
daarvoor open te 
staan.  
De kinderen 
oriënteren zich op 
overeenkomsten 
en verschillen tussen 
mensen. Het ‘anders 
zijn’.  
 
Gezonde school 
We blijven ons ontwikkelen als gezonde school. 
Waar we ook erg trots op zijn, is dat de kinderen 
ook bewust zijn van de afspraken rond de gezonde 
school.  
Ze weten goed wat gezond is qua eten/drinken. Ze 
eten fruit en drinken water en ook de gezonde 
boterhammen zijn aanwezig in de trommel. Afval 
ruimen we samen op en in de klas wordt goed 
gelet op het scheiden van het afval. We bewegen 

graag en kinderen bedenken ook 
bewegingstussendoortjes voor in de klas.  
Zo ontzettend fijn dat we SAMEN een gezonde 
school zijn.  
 
Techniek 
De afgelopen weken zijn de kinderen op beide 
locaties druk bezig geweest met allerlei techniek 
lessen. Deze techniek lessen worden buiten op het 
schoolplein gehouden en er worden prachtige 
dingen gemaakt.  
In de middenbouw zijn ze bezig geweest met het 
maken van allerlei waterobjecten. De kinderen van 
de bovenbouw hebben zelf vogelhuisjes gemaakt. 
Deze vogelhuisjes worden op en rond het 
schoolplein gehangen, zodat we zelf kunnen gaan 
genieten van de toekomstige bewoners.  
 
Tweede Wereldoorlog 
In de bovenbouw staat het thema van de tweede 
wereldoorlog centraal. Onze school heeft een 
monument geadopteerd en 
groep 6 van juf Mia zorgt 
hier ieder jaar voor. Tijdens 
dodenherdenking gaat de 
klas dan een bezoek 
brengen aan het monument. 
Vanwege corona kon niet 
iedereen hierbij aanwezig 
zijn, maar het is een mooie herdenking geweest.  
In de groepen 7 staat het thema uitgebreid 
centraal voor een aantal weken. Er worden lessen 
gevolgd, tijdlijnen geschreven en spullen 
verzameld. Het zijn indrukwekkende lessen en de 
kinderen willen er veel over weten. Ook konden ze 
dit jaar een virtuele rondleiding door het 
achterhuis van Anne Frank volgen. Zo konden ze 
toch bekijken hoe Anne in die tijd ondergedoken 
zat.  
Ook in groep 8 wordt er stilgestaan bij dit 
onderwerp en praten ze er samen over. De 
kinderen weten nog veel van het vorige jaar en 
daar wordt weer meer verdieping gezocht.  
 
Prikactie 
Samen met vrijwilligers van het wijkteam heeft 
groep 6/7 de wijk rondom de Schoolhof weer 
schoon gemaakt. In tweetallen liepen ze rond, 1 
met de prikker en de ander met de zak.  
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Leerlingenraad 
De leerlingenraad heeft inmiddels alweer 2 
vergaderingen erop zitten. De leerlingenraad 
bestaat uit 8 leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. 
Tijdens deze 
vergaderingen wordt 
gesproken over de 
inrichting van het 
schoolplein, kapot 
buitenspeelgoed en hoe 
dit te voorkomen, het 
herdenkingsboek, 
enzovoort. De 
onderwerpen worden ook 
in de klassen besproken. 
Er komen vragen vanuit de klassen, die dan weer 
besproken worden in de leerlingenraad. Op die 
manier kunnen de kinderen van zich laten horen 
en aangeven wat zij belangrijk vinden.   
 
Alternatief schoolreisje 
Ook dit jaar kunnen we helaas niet op schoolreisje. 
Vorig schooljaar heeft de leerkracht van de groep 
een alternatief schoolreisje bedacht en deze 
samen met de groep gedaan. Dit schooljaar zal 
hetzelfde gebeuren. De leerkracht van de klas zal 
nog laten weten welk alternatief schoolreisje er 
bedacht is voor de groep.  
 
Traktatie inspiratie 
Niks te eten, maar wel heel veel plezier!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planning 

24 mei 2021 2e pinksterdag  
De kinderen zijn vrij. 

21 juni 2021 Studiedag 
De kinderen zijn vrij. 

2 juli 2021 Rapport mee! 

5 - 9 juli 2021  Deze week: 
rapportgesprekken. 

7 juli 2021 Studiemiddag.  
De kinderen zijn om 12.00 uur 
vrij.   

16 juli 2021 Laatste schooldag.  
De kinderen zijn om 12.00 uur 
vrij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


