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Algemeen 

 

In deze nieuwsbrief leest u onder andere informatie over: 

o De Grote Rekendag 

o Lege flessenactie voor Oekraïne 

 

 

De Grote Rekendag 

Op dinsdag 24 mei houden wij de De Grote Rekendag 2022. 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!  

 

 

Lege flessenactie voor Oekraïne 

De inzamelingsactie voor Oekraïne heeft een totaalbedrag 

opgeleverd van € 104,96 wat wordt overgemaakt naar giro 555. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 

 

 

 

Nieuws uit de groepen 

   

Groep 1-2 

Vorige week zijn we begonnen met het thema ‘Lente’. De 

huishoeken zijn omgetoverd tot een bloemenwinkel en een huis met 

tuintje. Naast de huishoudelijke taken zoals wassen en voor de baby 

zorgen, worden in het tuintje de plantjes verpot, water gegeven en 

verzorgd.  
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In de winkel leren de kinderen om een boeket samen te stellen, met geld betalen en bonnetjes 

schrijven. Er wordt al flink in gespeeld! 

 

De kinderen hebben allemaal een bruine boon mogen planten. Na het weekend waren de meeste al 

ontkiemd. De kinderen vonden het erg interessant! De komende weken gaan we nog meer leren 

over de lente en alles wat daarbij komt kijken!  

 

 

Groep 3-4 

Lapbook 

Vorige week zijn we begonnen met het verzamelen van informatie over 

verschillende dieren. Deze hebben ze verzameld in een woordspin. Daarna 

mochten de kinderen een lapbook maken en hun informatie op een creatieve 

manier verwerken. Ze gingen razend enthousiast aan de slag en ze zijn al een 

heel eind gekomen! De juf is super trots op de kinderen!   

 

Bibliotheek bezoek 'Websearch Junior' 

Vorige week zijn we naar de bibliotheek geweest. Daar hebben we 

het project 'Websearch Junior' gedaan. Hierbij gingen de kinderen 

informatie uit boeken en/of van websites halen. Vervolgens hebben 

we in de middag nog op de volgende site verschillende informatie 

gelezen; https://www.okki.nl/ontdek-de-wereld/ Daarna hebben 

we besproken, wat we ervan geleerd hebben. Het was een leuk 

project! 

 

 

Groep 5-6 

Met verf en popcorn hebben de kinderen deze prachtige schilderijen gemaakt. Echte bloesemkunst! 
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