
 

 

  

 

 
 
 

April de maand waarin de lente zich volop laat 
zien: er gebeurt van alles in de tuinen: de bomen 
krijgen blaadjes, het gras groeit, de vogels gaan 
nestjes bouwen en we zien steeds meer jonge 
dieren. De zon geeft ons een kleurtje. De dikke 
winterkleren kunnen uit. 
De coronaregels moeten we helaas nog 
handhaven. We moeten nog even volhouden. 
 
 

 
 

 
 
Paaslunch en Paasverrassing 

Onze activiteiten commissie heeft ons op donderdag 1 april heel erg 

verwend. Er werd voor alle kinderen en leerkrachten een lunch gebracht 

en een zakje met lekkers. De leerkrachten en kinderen zeggen: 

BEDANKT! Het was heerlijk. 

 

 

Project “Groen moet je doen”.  

Maandag 29 maart zijn alle groepen gestart. Leuk om te lezen wat er in iedere groep 

gebeurt. 

Groep 1-2 

 
van zaadje tot plant         wat gebeurt er in de seizoenen                           wat doen bijen 

Dit zijn de onderwerpen die we met groep 1-2 uitwerken.  

Groep 3-4 

Wat is 'groen'? Waar vind je natuur? Welke dieren wonen in de lucht, op 

het land, in of aan het water? Hoe kun je onder water leven? Hoe gaat 

het met de dieren in het water? Waarom is het niet leuk dat de mensen 

hun plastic laten fladderen? Wat betekent dat voor de dieren in het 

water? Hoe gaan we dat weer goed maken? 

De kinderen leren in 10 lessen over deze onderwerpen van 'Groen moet 

je doen!’ 

 



 

 

  

 

 

Groep 5-6  

Hoe komen we aan energie? Hoe kun je bewust omgaan met energie? Wat is groene 

energie? We gaan kijken hoe we thuis met energie omgaan en wat we misschien anders 

kunnen doen. Verder gaan we ons eigen windmolenpark knutselen in de klas.  

 

Groep 7-8 

      

In de groep hebben we het met elkaar over gezonde en ongezonde voeding. Wat houdt dit 

in? En als we het hebben over bio-industrie wat wordt er dan bedoeld? Waarom is 

ongezonde voeding goedkoper dan gezonde voeding? En natuurlijk gaan we ervoor om zelf 

gezonde voeding te kweken. Dus over een tijdje hebben we kroppen sla, andijvie en bietjes. 

Genoeg te leren over Groen moet je doen! 

 

Koningsspelen. 

Vrijdag 23 april zijn de koningsspelen op school. Trek de oranje 

kledingstukken maar alvast uit de kast, want deze dag mogen de 

kinderen zo oranje mogelijk naar school komen! We beginnen de dag 

met een lekker ontbijtje in de klas. Eten en drinken worden verzorgd 

dus vergeet niet om een bord, beker en bestek mee te geven. Geef 

het mee in een tasje zodat er geen spulletjes kwijt kunnen raken. Let 

erop dat alleen het ontbijt wordt verzorgd, geef dus wel gewoon eten 

en drinken mee voor de ochtend- en middagpauze. Gedurende de dag zullen de kinderen 

allerlei activiteiten gaan doen in klas en op het plein. We gaan er een leuke dag van maken! 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

Vakantie! 

Van maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei hebben we 

Mei vakantie.  

 

Sportactiviteit.  

 

Dinsdag 13 april wordt er door de gemeente Reimerswaal van 

15.30 uur tot 16.30 uur een sport-spelactiviteit op het schoolplein 

van onze school georganiseerd. Zit je in groep 5,6,7,of 8 dan mag 

je lekker mee komen sporten. Je moet je van te voren wel 

inschrijven! Het sporten is buiten, ga vooraf naar de toilet, was je 

handen goed en helaas mogen er geen ouders blijven kijken. 

Aanmelden: https://www.inreimerswaal.nl/sport-en-spel-ril 
 

Verkeersexamen 

Het theoretisch verkeersexamen is inmiddels achter de rug. 

En zoals we natuurlijk onze fietskwaliteiten nog zullen 

moeten testen, is het met de theorie goed gesteld. Iedereen 

van groep 8 is geslaagd!!! Ook de leerlingen van groep 7 

zijn allemaal geslaagd voor de proeftoets. Gefeliciteerd. 

Op dinsdagmorgen 29 juni is het de dag van de het 

fietsexamen. Van tevoren krijgen de kinderen de route 

zodat zij die kunnen oefenen. Zeker doen!!! 

 

Eindtoets 

In de week van 23 april staat de eindtoets gepland. Wij doen op 

school de AMN toets. Deze toets wordt afgenomen op het niveau 

van het kind. Deze sluit aan bij het schooladvies en bekijkt in 

principe of de leerling de einddoelen heeft behaald die bij dit 

schooladvies horen. 

In groep 7 hebben we een voorspellende toets van AMN. Hierin 

wordt bekeken welke leerdoelen nog wat extra aandacht behoeven in aanloop naar het 

vervolgonderwijs. Er komt een voorspellend schooladvies uit. Deze wordt aan de leerlingen 

en ouders bekend gemaakt zodra wij de uitslag van de toets hebben ontvangen. Dit duurt 

een aantal weken. 

 

 

https://www.inreimerswaal.nl/sport-en-spel-ril


 

 

  

 

 

Klankbordgroep overleg:  

Donderdagavond 8 april heeft via Teams de klankbordgroep 

vergadering weer plaats gevonden. Het was een fijn overleg waarin 

we veel positieve berichten hebben gehoord, maar ook 

verbeterpunten. Daarmee gaan we gaan de slag. Onder andere 

gaat dit over het meer naar buiten treden met de PR van onze 

school. We zijn heel blij met de tips die we gekregen hebben.  

De klankbordgroep, bestaande uit Marcel Minnaard (vader van Chrisly), Nathalie Colpa 

(moeder van Danica) en Miranda Geluk (moeder van Renzo en Daylano), samen met 

meester Rick en juf Joyce, vergadert in september weer opnieuw. Als u punten heeft waar u 

vragen over heeft of die u wilt inbrengen, mag dit bij deze ouders.  

Agenda 

Onderwerp Omschrijving Datum 

Tennisclinic groep 5 t/m 8 Neem je fiets mee naar 
school 

Donderdag 15 april 

Sport en spelactiviteit Gemeente Reimerswaal Dinsdag 13 april 

Project Groen moet je doen  29 mrt t/m 23 april  

Koningsspelen  Vrijdag 23 april 

Koningsdag  Dinsdag 27 april 

Moederdag  Zondag 9 mei 

Mei vakantie  Ma 26 april t/m vr 7 april 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwsbrieven van dit schooljaar zijn ook te vinden op onze website. 
Bezoek onze website: www.obs-dereigersberg.nl 

http://www.obs-dereigersberg.nl/

