Kamernieuws
April 2018

Vanuit het team
Goede Vrijdag en Pasen
In het afgelopen weekend hebben we mogen denken aan het lijden en sterven van de
Heere Jezus, maar ook aan Zijn opstanding. We kunnen terugkijken op een mooie sing-in. Fijn
dat we dat er zoveel mensen aanwezig waren.
Toets resultaten
In februari hebben de kinderen weer de middentoetsen van de CITO gemaakt. U heeft de
uitslagen hiervan bij het rapport ontvangen. In de afgelopen periode hebben we de
toetsresultaten geanalyseerd. Op schoolniveau zien we dat de kinderen een mooie
ontwikkeling doormaken. De resultaten sluiten goed aan bij de verwachtingen.
Agenda
April
2
3-6
5
9-13
9
12
15
16

Tweede Paasdag
3de Toetsweek
Theoretisch verkeersexamen
Schoolvoetbal
Zwemmen groep 3, 4
Praktijkexamen verkeer
Josephine jarig
Studiemiddag; kinderen van groep
1 t/m 4 zijn vrij
20
Koningsspelen
23
Zwemmen groep 3, 4
27-11/5 Meivakantie
29
Rachel jarig

Mei
t/m 11
16
21
23
30

Meivakantie
Schoolkorfbal
Tweede Pinksterdag
Open morgen
Studiedag voor alle collega’s.
De kinderen zijn vrij.

Koningsspelen
Op vrijdag 20 april doen wij, samen met school Diermen, mee met de Koningsspelen. Dit jaar
zal het op school Steenenkamer worden gehouden. Voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8)
wordt er, na het ontbijt, een programma in Putten aangeboden. Dit wordt door Jong Putten,
samen met sportverenigingen uit Putten, georganiseerd. Er zijn al een aantal juffen druk
bezig met de voorbereiding van deze leuke dag! Een aantal dingen zijn al bekend, zoals:
- We hebben ook dit jaar weer een schoolontbijt. De kinderen mogen dus met een
lege maag op school komen.
- De gewone schooltijden worden deze dag aangehouden. We verwachten de
kinderen dus om 8.30 uur op school Steenenkamer. Ze zijn om 12.30 uur weer vrij.
U krijgt hierover binnenkort nog meer informatie.
Meivakantie
In verband met de meivakantie is de school van 27 april tot en met 11 mei gesloten. De
kinderen worden maandag 14 mei weer op school verwacht.
Opening schoolplein
Op vrijdag 16 maart heeft de burgemeester het schoolplein officieel geopend. De kinderen
zijn druk geweest met de voorbereidingen en het bakken van pannenkoeken. Het is leuk om
te zien dat er iedere dag nog genoten wordt van het nieuwe plein.
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Open Morgen
Op woensdagmorgen 23 mei houden we weer een open morgen. Alle ouders en
belangstellenden zijn uitgenodigd tussen 8.30 – 10.30 uur om een kijkje te nemen in de
groepen. Wilt u tijdens het Bijbelverhaal niet wisselen tussen de groepen?
In het bijzonder zijn ouders met kinderen tussen de 0 en 3 jaar van harte welkom om op deze
manier kennis te maken met de school. In de komende periode ontvangt u uitnodigingen om
in uw omgeving uit te delen. We hopen op een grote opkomst!
Afsluiting thema Derde wereld
Aansluitend aan de open morgen, wordt er een kleedjesmarkt gehouden van 11.00-12.15 u.
De bedoeling is dat de kinderen nog bruikbare spullen/kinderkleding verzamelen die
verkocht kunnen worden. Als deze niet verkocht worden, dan gaan de spullen weer mee
naar huis. De opbrengst is voor het goede doel ‘Stichting Bethlehem’
(www.stichtingbethlehem.nl), passend bij ons thema Derde wereld. De kinderen mogen in
deze periode ook zelf klusjes doen of iets leuks bedenken waarmee ze geld kunnen ophalen
voor het doel. Dit geld wordt verzameld op deze afsluitingsdag.
Papiercontainer
Op zaterdag 19 mei kunt u weer oud-papier brengen.

Psalmenrooster:
1 april (Pasen)
8 april
15 april
22 april
29 apr.

Onderbouw
Psalmen herhalen

Middenbouw
79:7
134:3
117
124:4
141:3

Bovenbouw
97:7
43:5
99:2
112:5
120:1

Schoolkorfbal
Op maandag 14 mei (groep 3 en 4), dinsdag 15 mei (groep 5 en 6) doen onze leerlingen
mee aan het schoolkorfbaltoernooi dat ook dit jaar weer is georganiseerd. Fijn dat Elsbeth
van Eijk wil helpen bij het trainen van de kinderen. Groep 5 en 6 zullen vooral tijdens de
gymlessen oefenen. U ontvangt binnenkort meer informatie over de avonden.
Schoolzwemmen
De kinderen van groep 3 en 4 hebben altijd in de oneven weken schoolzwemmen. Soms
komt dit lastig uit met vakanties. Helaas gaat er ook wel eens iets niet goed met het vervoer.
Hierover hebben we contact met de busmaatschappij. We hopen dat het in de komende
periode beter gaat. Het heeft onze aandacht.

Vanuit de onderbouw
Thema
Ons nieuwe thema is 'de derde wereld'. Dit thema zijn we weer met de hele school gestart. In
onze groep zullen we vooral stil staan bij 'arm en rijk'. Denk dan aan onderwerpen als: verschil
in woning, eten, werk/school, kleding, speelgoed. We hebben ons al iets verdiept in het
onderwerp, en zeker door het kijken van een filmpje, zijn we ons er bewust van geworden dat
wij eigenlijk heel rijk zijn. Niet alle kinderen waren het daar in eerste instantie mee eens, want
zij hadden maar weinig geld in hun spaarpot zeiden ze. Maar toen we beseften dat wij elke
dag eten en drinken hebben, een veilig en stevig huis, een heerlijk bed, heel veel
speelgoed... toen begreep iedereen dat we inderdaad best rijk zijn.
Logopedie
Juf Paula is er op dinsdag 3 april en maandag 16 april
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Nieuwe leerlingen
De klas wordt steeds voller en voller. Eva en David zijn inmiddels ook begonnen met het
wennen in onze groep. Wat leuk dat jullie er zijn! De school is al best heel vertrouwd voor hen,
door hun grote broers die al op school zitten.
Maar over een korte tijd zullen we ook Floris welkom heten. Floris is het broertje van Anne-Lois.
Voor hem is het schoolplein zeker vertrouwd, en de school ook al wel een beetje... maar hij is
nog niet heel vaak in onze klas geweest.
We zien er naar uit om ook Floris van harte welkom te heten!
Juffendag
In februari hebben we met elkaar juffendag gevierd. Die dag hebben we geld ingezameld
voor een goed doel. Rond die periode werkten we over het ziekenhuis, dus we hebben het
geld gesponsord aan het Ronald McDonald huis. Bedankt voor het mooie bedrag van 72
euro!
Speelgoedmorgen
Op vrijdag 6 april is het speelgoedmorgen. Uw kind mag dan iets leuks meenemen van huis,
om samen met anderen mee te spelen.
Priet – praat
Sem heeft een tekening gemaakt van zijn droompaleis, passend bij het thema 'rijk'. Hij vertelt
juf wat hij allemaal getekend heeft. Boven op het dak heeft hij 'schelpen' getekend.
'Schelpen?' vraagt de juf. Je bedoelt denk ik dakpannen. Sem begint te stralen, 'Oja, die
bedoel ik'.

Vanuit de middenbouw
Kwink – Sociale emotionele vorming
De afgelopen lessen hebben we het gehad over boos zijn en dat je durft te laten weten dat
je boos bent. We hebben dit geoefend hoe je dit kunt verwoorden en elkaar tips gegeven.
Ook hebben we het in een les gehad over grenzen aangeven. Dat we weten wat we
moeten doen als een ander ons pijn doet. Verder hebben we het gehad over wat je moet
doen als je ziet gebeuren dat een ander pijn wordt gedaan.
Topondernemers
We zijn gestart met het nieuwe thema: ''de Derde Wereld". Dit thema zijn we gestart met de
hele school. We hebben het al gehad over armoede, sloppenwijken, het Leger des Heils en
daklozen.
Kosteloos materiaal
Heeft u nog schoenendozen voor ons die we kunnen gebruiken voor een opdracht?
Wisseling werkdag
Juf Talitha werkt deze maand een keer op dinsdag 17 april en juf Gerdine op donderdag 19
april.
Studiemiddag maandag 16 april
Zoals u al eerder in de mail heeft kunnen lezen is groep 4 op maandagmiddag 16 april vrij.
Juf Gerdine is deze middag samen met juf Marchella naar een cursus. De kinderen van
groep 5 zijn niet vrij en krijgen deze middag les van juf Lydia.

Vanuit de bovenbouw
Verkeersexamen
Vanmorgen hebben de kinderen het theoretische deel van het verkeersexamen gemaakt.
Iedereen is geslaagd!! Op donderdag 12 april is het praktisch verkeersexamen. Het eerste
kind van onze school moet om 9.30 uur starten. Wilt u erop letten dat uw kind een goede fiets
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meeneemt? De fietsen worden namelijk vooraf nog gecontroleerd. We hopen dat alle
kinderen ook hiervoor slagen!
Voetbal
Volgende week, maandag 9 april en woensdag 11 april, is het schoolvoetbaltoernooi bij
SDC. We hebben met de kinderen van groep 7/8 en met Roza en Fay van school Diermen
een gemengd team gevormd. De kinderen worden getraind door Dini Kraaij. Heel erg fijn dat
je het wilt doen, Dini, bedankt! Afgelopen week is er goed gespeeld en geoefend. Wie weet
wordt het de finale .... !
Hier onder volgt het wedstrijdschema:
Maandag 9 april:
18.30 uur – 18.45 uur Ichthus 3
Steenenkamer/Diermen
19.15 uur - 19.30 uur Steenenkamer/Diermen
van Dam 2
19.45 uur - 20.00 uur Steenenkamer/Diermen
Korenbloem
Woensdag 11 april:
18.15 uur – 18.30 uur Akker 2
19.15 uur - 19.30 uur Huinen

-

Steenenkamer/Diermen
Steenenkamer/Diermen

Centrale Eindtoets groep 8
Op 17, 18 en 19 april gaan Arwin, Robert, Fay en Roza de Centrale Eindtoets maken. Dat zijn
best heel spannende dagen. We raden jullie aan lekker op tijd naar bed te gaan, zodat je
voldoende energie en concentratie hebt om de toets te maken. Heel veel succes!!
Op donderdag 19 april verzorgen de juffen van groep 8 de lunch voor groep 8. Wat....? Dat is
nog een verrassing! Zij mogen tussen de middag op school blijven....
Topondernemers
We zijn gestart met het nieuwe thema: ''de Derde Wereld". We zijn dit thema gestart met de
hele school.

Week voor en na de meivakantie
In de week van 23 april zal juf Lydia lesgeven aan groep 6,7 en 8. In de week na de
meivakantie zal juf Marja voor de klas staan. Dit i.v.m. met een reis naar Israël die juf Marja
hoopt te maken.
Wonderlijk Gemaakt
Groep 7: de afgelopen weken hebben we de laatste lessen gehad van Wonderlijk Gemaakt.
We mochten samen goede gesprekken hebben. Vraag uw kind er gerust naar. In de eerste
les hebben we ons verwonderd over hoe God iedereen uniek heeft geschapen. Ook
hebben we gekeken en gepraat over het (h)erkennen van de verschillen tussen mannen en
vrouwen, als gave van God, Die ons allemaal wonderlijk heeft gemaakt. Verder hebben we
de biologische verschillen besproken tussen jongens en meisjes. In de tweede les hebben we
gepraat over wat er in het lichaam van de kinderen gaat veranderen in de puberteit. Een
aantal woorden die hier aan verbonden zijn, hebben we met elkaar besproken. Met respect
met elkaar omgaan, is een belangrijk aspect. In de laatste lessen hebben we het ontstaan
van nieuw leven besproken. Waar het wonder van geboorte centraal stond, maar ook alles
wat te maken heeft met het thema "moeilijk zwanger worden".

Overig
Jong Putten
Voor het activiteitenoverzicht verwijzen wij u graag naar: https://www.jongputten.nl/12
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