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Dodehoek project voor de groepen 7 en 8 
Veilig naar het voortgezet onderwijs. Voor onze kinderen in groep 7 en 8 

duurt het niet lang meer voor ze hun vleugels uitspreiden en de weg 

naar hun middelbare school moeten weten te vinden. Daar bereiden we 

ze de gehele basisschoolperiode op voor via de verkeerslessen. Op 

woensdag 16 maart hebben deze bovenbouwers de 'Dode hoekles' 

gehad, waarbij ze leren rekening te houden met vrachtwagens, bussen 

en andere grote voertuigen in het verkeer. 

De komende periode staat er nog meer verkeer op het programma in 

groep 7. Op donderdag 31 maart maken de kinderen het landelijke 

theoretisch verkeersexamen. En vervolgens doen we het praktisch 

verkeersexamen op woensdag 13 april. Op deze manier verwachten we de kennis en bewustzijn met 

betrekking tot hun rol als verkeersdeelnemer te vergroten, zodat ze met een veilig 

gevoel op weg kunnen! 

Veilgheid rondom school 

De laatste weken heb ik enkele e-mailberichten ontvangen m.b.t. de 

verkeersveiligheid rondom school. Daar u weer van harte welkom bent op ons 

schoolplein, wil ik u verzoeken om uw kind daar afzetten en ook op te halen. 

Regelmatig ontstaan er gevaarlijke situaties op het fietspad en op de straten rondom 

school door groepjes ouders en kinderen die stilstaan op de weg of op het fietspad. 

Ik reken op uw medewerking, de veiligheid van uw kind staat voorop. 

Agenda 

30 mrt. De Grote Rekendag 

30 mrt. Inloop, 11.45-12.00 

31 mrt. Theoretisch 

verkeersexamen gr. 7 

31 mrt .Sponsorloop 

1 apr. Studiedag, alle 

leerlingen vrij 

7 apr. memo 14 
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Spooktocht groep 8 

Al jaren is er een enthousiaste groep ouders actief, die zich inzet om een spannende spooktocht te 

organiseren. Ook dit jaar tijdens het schoolkamp van groep 8 gaan ze weer aan de slag, maar ze zijn 

op zoek naar nieuwe ouders. De spooktocht is op woensdagavond 8 juni. De voorbereiding zal rond 

18.00 uur van start gaan en duurt tot ergens na 24.00 uur. Ben je niet bang in het donker en heb je 

zin in een avondje 'spook' spelen ... Laat het ons dan uiterlijk 30 maart weten via:  

orkievitsloop@gmail.com  

Inloop 

Opgetogen kan ik met u delen dat onze deuren weer open staan voor u en kan ik u eindelijk 

uitnodigen voor de inloop op woensdag 30 maart. U bent vanaf 11.45 uur van harte welkom. Neem 

a.u.b. de tijd om een kijkje in de klas van uw kind te komen nemen. 

 

Geef jonge lezers een stem!  
De Nederlandse Kinderjury is de grootste Nederlandse publieksprijs voor 

kinderboeken. Tijdens de Leesweken gaan kinderen van 6 t/m 12 lekker lezen. 

In de Stemweek bepalen zij het beste boek gekozen door kinderen. 

Lezen is leuk, dat weet u als geen ander. De meeste kinderen vinden dat ook! 

Om dat zo te houden helpt de Kinderjury kinderen ervaren dat lezen leuk is. 

Drie dingen zijn daarvoor van belang:  

• het gevoel dat je iets goed kunt (competentie),  

• iets samen kunnen doen (verbinding) en  

• zelf invloed hebben (autonomie).   

Met zelf kiezen, samen lezen en samen over boeken praten biedt de Kinderjury precies dat!  

 

Kinderen stemmen op hun favoriete boek  

Tijdens de Leesweken van de Kinderjury lezen kinderen thuis, op school of in de bibliotheek zoveel 

mogelijk boeken. Alle boeken die zijn verschenen in 2021 doen mee. Om kinderen te helpen kiezen is 

er ook een Tiplijst. Deze Tiplijst bestaat uit 25 boeken per leeftijdscategorie. De boeken worden 

zorgvuldig samengesteld door een onafhankelijk comité. Dit comité zorgt ervoor dat er voor ieder 

kind wel een leuk boek op de lijst staat. De Leesweken van 2022 zijn al begonnen, namelijk op 9 

februari. Maar kinderen hebben vanaf het begin van dit 

schooljaar al boeken kunnen lezen, die in 2021 zijn 

uitgekomen.   

Tijdens de Stemweek van 11 t/m 17 april kunnen 

kinderen hun stem laten horen. Na de leesweken en de 

stemweek wordt op 25 mei de winnaar van de 

Kinderjury bekendgemaakt. 

mailto:orkievitsloop@gmail.com
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Julian presenteert  
Julian uit groep 5 van juffrouw Renée heeft voor de beide 

kleutergroepen een mooie presentatie over dino´s verzorgd. Hij heeft 

zijn kennis over dino´s gedeeld als een echte gastdocent. Er mochten 

ook nog vragen gesteld worden. Dank je wel Julian! Op de foto 

hiernaast ziet u Julian in actie. 

Opgeruimd staat netjes  
Vrijdagmiddag (18 maart) hebben de beide kleutergroepen de nabije 

omgeving rondom de school opgeschoond. 

Schoolhesjes aan, handschoenen aan tegen bacteriën, vuilniszakken 

en prikstokken mee. 

De kleuters hebben heel enthousiast gewerkt. De zakken zaten aardig vol. Papa Nasar Salih heeft met 

zijn groepje de meeste ´rotzooi´ opgeruimd! De kleuters en papa Nasar kregen een diploma! Een 

kleurplaat mogen de kinderen thuis kleuren. Wij zorgen samen voor een schonere leefomgeving in 

de buurt: OPGERUIMD STAAT NETJES! Het was een mooie burgerschap les. Dank aan de hulpouders 

die ook ❤️ voor het milieu hebben. 
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De Grote Rekendag  
Op 30 maart doet onze school mee aan De Grote Rekendag! Dat is een dag voor groep 1 tot en met 8 

die helemaal in het teken staat van rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en speelse 

opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan alleen sommen maken. Een dag die laat 

zien hoe leuk rekenen kan zijn. Deze dag wordt elk jaar georganiseerd, meestal in maart. Meer dan 

duizend basisscholen uit Nederland en Vlaanderen doen mee. 

De titel van de 20e Grote Rekendag is ‘Bouwavonturen’. Er komen veel rekenactiviteiten kijken bij 

bouwen: tekenen, inschatten, rubriceren, plannen. De kinderen combineren denkkracht met 

handvaardigheid. Een heel avontuur! Ze ontdekken hoe het is om architect te zijn of constructeur of 

bouwer. 

Tijdens deze Grote Rekendag gaan de kinderen onderzoekend rekenen. Want zelf ontdekken levert 

inzicht op waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. En het is ook nog eens heel leuk! 

Naar de kinderboerderij  
De beide kleutergroepen hebben 

het jaarlijks educatieve uitje naar 

Kinderboerderij Wolfslaar 

woensdagochtend gehad. Het was 

heerlijk zonnig weer. De ouders en 

kinderen gingen aan de slag met de 

leskisten, dieren werden bekijken 

en de koe werd gemolken. 

De kinderen hebben lekker in het 

doolhof gespeeld en gepicknickt. De 

ochtend is omgevlogen en kleuters 

en ouders hebben erg genoten. 

 

Pasen  
Op vrijdagmiddag 8 april hebben we een crea-middag. Tijdens deze middag gaan de kinderen aan de 

slag met het maken van een Palmpaasstok. Voor deze middag zijn we nog op zoek naar kleine latjes 

(van ongeveer 30 cm). Mocht u resthout hebben, dan horen we dit graag. 

 

Op donderdagmorgen 14 april vieren we Pasen op school. Ook gaan we in de 

loop van de ochtend met alle groepen naar de Lucaskerk. Het Paasverhaal wordt 

verteld, enkele kinderen lezen een voorbede, kaarsjes worden aangestoken en 

samen zingen we liedjes. In de middag gaan de kinderen in hun eigen groep aan 

de slag met creatieve Paasopdrachten en er worden natuurlijk eitjes gezocht. 

 

 


