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Even voorstellen: Esther Aarnink 
 
Hallo allemaal, 
  
Afgelopen donderdag ben ik met veel plezier begonnen in de groep van de Pimpelmeesjes. 
Ik ben er tot aan de zomervakantie op de donderdag en de vrijdag. 
Ik ben Esther Aarnink, getrouwd en ik heb 1 zoon van 8 jaar. 
Reizen en edelsmeden zijn mijn hobby's. 
Ik verheug me op een gezellige tijd met de ouders, kinderen en collega's. 
  
Groeten Esther Aarnink  
 

 

Pasen 

 
Volgende week vieren wij op donderdag 18 april Pasen op school. Wij hebben in de morgen een viering op school 

met de kinderen. Wij verdelen dit in een onderbouwviering met niveau instroom t/m 3 en een bovenbouwviering 

met niveau 4 t/m 8. Hier staan wij stil bij Palmpasen en het Paasverhaal. In de middag gaan wij paaseieren zoeken en 

spelen wij wat spelletjes op het plein, met de hele school.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Lezen niveau 3 
 

Ondertussen zijn wij al in kern 9 beland met het aanvankelijk lezen in groep 3. De kinderen gaan steeds moeilijker 

woorden lezen en het gaat ook al wat vlotter. Laten de kinderen thuis al wel wat horen? Wij zijn in deze kern bezig 

met woorden als toeren (met de stomme e), bussen en fruitschaal. En wij schrijven regelmatig woorden zoals lief en 

lieve (de korte/zachte v mag niet achteraan in een woord). Sinds vorige week hebben wij een schrift om verhalen in 
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te schrijven, er komen erg mooie en creatieve verhalen langs, van het circus tot verjaardagsfeestjes of een 

beschrijving van een lentedag. 

 

Creatief schrijven 
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AMN Eindtoets groep 8 en afscheidsavond.  
 
Aanstaande maandag- en dinsdagochtend zal groep 8 de AMN Eindtoets gaan maken. Vorig schooljaar zijn wij voor 

het eerst overgestapt naar deze toets die goed past bij de manier waarop wij tegenwoordig ons onderwijs 

vormgeven.  

 

De AMN Eindtoets meet vaardigheden in taal en rekenen. We meten deze vaardigheden in drie 

onderdelen: rekenen, taalverzorging en lezen. De toets is adaptief. Dat betekent dat de toets 

zich aanpast aan het niveau van de leerling die hem maakt. De opgaven worden moeilijker als 

het te makkelijk is voor de leerling en andersom. De leerling hoeft zo geen opgaven te maken 

die onder of boven zijn niveau zijn. Voor de leerlingen met dyslexie biedt de AMN Eindtoets ondersteuning met 

geluid.  

 

Inmiddels zijn alle leerlingen aangemeld voor de school voor Voortgezet Onderwijs van hun keuze. De laatste 

maanden van de basisschooltijd zijn aangebroken. Een erg leuke tijd waarin we ons voorbereiden op het afscheid. Dit 

doen we door een spetterende musical in te studeren. Op dinsdagavond 9 juli neemt groep 8 dan echt afscheid van 

De Huve. Om 19.30 uur starten we met de afscheidsavond. Hiervoor zijn ouders en broertjes en zusjes (van de 

leerlingen uit groep 8) die niet (meer) op De Huve zitten uitgenodigd. Opa's en oma's zijn uitgenodigd om 's middags 

de musical te komen bekijken. Deze start om 13.00 uur. Graag een berichtje naar de coach van uw zoon/dochter 

hoeveel personen in de avond/middag aanwezig zullen zijn.  

Studievaardigheden met Donald Duck 

 

Tot de meivakantie duiken we met de lessen studievaardigheden voor de groepen 6 t/m 8 

in de Donald Duck. Hoe leuk is dat! 

Met de "Donald Duck duikt in de digitale wereld" worden leerlingen meegenomen in de 

zich snel ontwikkelde wereld van privacy, data, normen, waarden (grond)rechten en regels 

die daarbij horen. 

 In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u meer informatie en  tips voor thuis. 

 

 

Finale schoolvoetbal groep ⅞ 
 

Het weer was prima en de sfeer was goed! 

We hebben drie wedstrijden gespeeld. Helaas zijn we geen winnaar          

geworden, maar dankzij de inzet van de jongens en de twee           

coaches was het een fantastische middag! 
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Nieuws van het kleuterplein 
 

Beste ouders, verzorgers van de leerlingen van het Kleuterplein, 

 

De jongste groep, de Pimpelmeesjes is gestart en de leerkrachten en de kinderen zijn al een beetje gewend. 

Over 2 weken start de meivakantie. 

De komende weken werken we aan het thema Koningsdag en Pasen. 

Vrijdag 12 april, morgen dus, vieren we de jaarlijkse Koningsspelen op school samen met de leerlingen van groep 3 

en 4. 

Er worden sportieve, feestelijke en creatieve activiteiten georganiseerd. 

De kinderen mogen in oranje of rood wit blauw gekleurde kleding op school komen. 

Het wordt een feestelijke dag! 

De oudervereniging zorgt voor ranja en wat lekkers. 

De kinderen nemen dus hun eigen lunch mee voor tussen de middag. 

 

Donderdag 18 april, vieren we gezamenlijk met groep 3 het Paasfeest. 

Er wordt gezongen, het verhaal van jezus voorgelezen en we gaan eieren zoeken op de bult! 

Wij dank de oudervereniging voor het klaarmaken van de matzes, chocolade eitjes en ranja! 

Vrijdag 19 april tot en met zondag 5 mei hebben wij vakantie. 

Maandag 6 mei zien wij elkaar weer gezond en uitgerust terug op school. 

 

Na de vakantie starten we met het thema vervoer. 

Uw zoon of dochter mag met de fiets naar school komen want het schoolplein wordt in de pauzes omgetoverd tot 

verkeersplein! 

Mocht u zelf met het onderwerp vervoer betrokken zijn, dan horen wij dit graag en kunnen we kijken of we hier iets 

mee kunnen doen. Denk hierbij aan verkeersles, verkeersregels, vrachtwagens etc. 

Dit was het voor deze week. 

En wensen alle kinderen en collega’s een sportieve Koningsspelen dag toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

De groepsleerkrachten van het Kleuterplein. 

 

Bijbelverhalen 
 

Thema: Jezus leeft! 

Johannes 19: 38-42 en 20: 1-23 

Jezus wordt begraven, maar op de derde dag is het graf leeg. De dood is overwonnen, Jezus leeft! 

  

Verhalen: 

Jezus wordt begraven, Johannes 19:38-42 

Het graf is leeg, Johannes 20:1-18 

Jezus verschijnt aan zijn leerlingen, Johannes 20:19-23  
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