
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Uitgave 18 – 2 juli 2018

Wereldtijdnieuws 
Groep 5 is de afgelopen weken bezig geweest 
met de topografie van Nederland.  
Het provincielied met de hoofdsteden was al 
een keer aangeboden en nu gingen de 
leerlingen dieper op de leerstof in.  
Eerst hebben de leerlingen aan de hand van 
memoryspelletjes, kwartetten en topografie 
op het chromebook geoefend met de 
provincies, hoofdsteden en de locaties 
daarvan.  
Daarna kregen de leerlingen een provincie 
toegekend en hebben ze in groepjes 
informatie gezocht; o.a. de hoofdstad, andere 
steden, rivieren, natuurgebieden, 
bezienswaardigheden en tradities.  
Hiervan hebben de leerlingen een presentatie 
gemaakt. Alle groepjes hebben “hun” 
provincie aan de klas gepresenteerd. 
 

         

 
 

 

Kubus-Kinder-Festijn 
Morgen is het zover: het Kubus-Kinder-Festijn! 
Tussen 14.30 – 16.15 uur ben u van harte 
welkom. Ook de voorschool doet dit jaar mee 
aan het festijn. De activiteiten vinden plaats in 
en om de school. In de bibliotheek, in het 
speellokaal,  in de keuken, op het dakterras en 
op het plein. Vanaf 15.00 uur kun je zelfs 
ponyrijden op het grasveld naast het Waal. 

Bewegen en  Pencak Silat 
De afgelopen weken hebben de leerlingen van 
groep 3 t/m groep 8  een 3 weekse clinic 
gehad in Pencak Silat door Guru Nick Smith 
(zelf afkomstig uit Indonesië) van sportschool 
Garuda Gym. 
Elke les start met een groet en dezelfde groet 
wordt ook gedaan na afloop van de les.  
We hebben kennis gemaakt met verschillende 
rol- en valtechnieken en hoe te stoten en te 
trappen op een kussen. Dit allemaal met de 
intentie hoe jezelf te verdedigen en weerbaar 
te maken. En……………we kunnen nu ook tellen 
in het Indonesisch.  

een  satu  

twee  dua  

drie  tiga  

vier  empat  

vijf  lima 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gespreksplanner  
De gespreksplanner voor de 
contactmiddagen/avond is gesloten.  
Ouders die geen gebruik hebben gemaakt van 
deze planner op de app, ontvangen deze week 
een uitnodiging op papier van de leerkracht. 

 

 

Groepsindeling 
Vrijdag 13 juli wordt de groepsindeling voor 
het nieuwe schooljaar aan de kinderen 
meegegeven. 

 

Agenda 

Juli 

3 Kubus-Kinder-Festijn 14.30-16.15 uur 
Oud papier 

4 OR/AC vergadering 19.30 uur 

6 Musical groep 8 

9 Contactmiddag/avond groep 1 t/m 7 

10 Contactmiddag/avond groep 1 t/m 7 

11 Spetterende Zomerse Spelmiddag 
Winkelcentrum Emmerhout  
10.00 – 20.00 uur 

18 Jaarafsluiting 

20 Rapporten mee 

21 Zomervakantie t/m 2 september 

 

 

 

 


