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VOORWOORD

HET KOERSPLAN

Beste ouders, verzorgers,

Binnen de schoolmuren zijn we druk bezig met de
uitwerking van het nieuwe koersplan.
Dit plan is voor de komende periode tot 2026 en
zal leidend zijn voor de richting die de school
volgt.

Een nieuwe Op de Hoogte. We zitten alweer in
april.
De week van de buitenlesdag is afgelopen
maandag met de kinderen op de speelplaats
geopend. Een dansje, liedjes en een speurtocht
zorgden voor een feestelijke stemming. Ondanks
het mindere weer deze week genieten de kinderen
van het buiten les krijgen. Ze krijgen er energie
van.
Verder wordt er hard gewerkt in de groepen. We
werken dit jaar voor het eerst met Spelling Staal.
Een pittige methode, maar wel heel duidelijk. Voor
de kinderen een grote verbetering ten opzichte
van de oude methode. Misschien hoor je wel eens
van een plank-woord of een zing-woord. Dit hoort
bij de methode Staal.
Hartelijke groet,
Vera van Steen
Directeur

BABYNIEUWS

Juf Sylvana en haar man hebben
afgelopen zaterdag een zoontje
gekregen. Hij heet Mats.
Juf Renske en haar vriend zijn
dinsdag verblijd met dochter
Froukje.

Het koersplan op INOS niveau is al klaar, daaraan
is het schoolkoersplan gekoppeld.
Er staan 4 thema’s centraal: Geluk- Onderwijs
van vandaag voor morgen- Partnerschap- Bewust
omgaan met je omgeving.
Graag willen we ouders uitnodigen om met
ons hierover van gedachten te wisselen. Vanuit
iedere groep, behalve groep 8) nodigen we ouder
nummer 16 uit van de klassenlijst. Zo formeren
we een willekeurige groep van ouders.
Deze ouder ontvangt van ons een uitnodiging. Je
bent dan nog steeds in de gelegenheid om wel of
niet deel te nemen.
Vanuit de MR zal de oudergeleding ook aansluiten.

met onze kinderen? Of ken je
iemand in je omgeving die dit
leuk vindt??
Neem contact op met Melina
Sebregts: Melina.sebregts@inos.nl

Welkom in deze wereld Mats en
Froukje!!

OVERBLIJFBRIGADE

Iedere dag komen er vrijwilligers
het buitenspelen bij het
overblijven ondersteunen.
Toch zoeken we nog steeds
vrijwilligers.
Vind je het leuk om tussen de
middag buiten te lopen samen

CYBERAGENTEN
GESPOT IN
NAC STADION
CHATTIME BERICHT
Cyberagenten in Breda, waarvan
Casper er één is. Casper zit op De
Eerste Rith
Bron: Chattime

WoW, Breda heeft er twee
cyberagenten bij, supercool
dus. In het voetbalstadion van
NAC kregen “agenten” Bob en
Casper een cyberagentdiploma
uitgereikt, maar zijn zij dan
naar de politieschool geweest?
Reporter Kenji wilde alles weten
over deze jonge “agenten” en
Kenji kreeg voor zijn harde
werken een verrassing van de
politie.
HackShield
Bob (9) van basisschool de
Spindel in Bavel legt uit, dat hij
al een jaar het spel HackShield
speelt. HackShield is een gratis
spannend spel over de gevaren
op internet. Je leert online
gevaar herkennen en voorkomen.
“Het spel is super leerzaam, zo

KBS DE EERSTE RITH - HOVENIERSTRAAT 54 - 4813 GM BREDA - 076-5149307

leer je alles over hoe je met
cybercrime omgaat. Meestal
speel ik het spel een uurtje per
week. Omdat ik het spel goed
speelde zijn we nu Junior Cyber
Agent.”
Diploma
Casper (9) is megatrots en ook
hij kreeg een diploma en weet
je van wie? Van burgemeester
Depla. Vet toch? Casper speelt al
vanaf het begin HackShield en
hij vindt het vooral belangrijk
dat het spel leerzaam is zonder
dat je het merkt. Casper wil
later ook cyberagent worden.
“Je kunt heel veel leuke dingen
op het internet doen, maar ook
gevaarlijke dingen. Dat lijkt mij
nou leuk om daar speurwerk
in te doen.” O’Ja, Bob en Casper
hebben nog enkele goede tips:
l

l

Geef nooit persoonlijke
informatie op sociale media
of een chatsite. Dus geen
(achter)naam, adres of
telefoonnummer.
Vraag eerst toestemming
aan je ouders/verzorgers
voordat je een formulier met
gegevens invult en opstuurt.

l

Wil je iets downloaden?
Vraag het dan eerst aan je
ouders/verzorgers.

l

Wil je iets kopen,
bijvoorbeeld in een webshop?
Vraag dat dan ook eerst aan
je ouders/verzorgers.

l

En… klik niet op een link als
je niet weet wat voor link het
is.

Word cyberagent !
In Breda spelen 781 Bredase
spelers het online spel.
Wil jij ook meedoen en het
internet veiliger maken, dat
kan: HackShield zoekt Cyber
Agents die zichzelf en hun
omgeving kunnen beschermen
tegen online gevaar. Doe mee!
Check:
https://nl.joinhackshield.com/nl

NIEUWS VANUIT DE PAROCHIE:
• Kinderkruisweg
Zo leren we elkaar ook op een
H. Martinuskerk, 15 april, andere manier kennen!
Goede Vrijdag 15.00 uur Kom jij ons koor aanvullen met
Op Goede Vrijdag loopt
Jezus met het zware kruis op
zijn schouders naar de berg
Golgota om daar gekruisigd te
worden.
Op een eigentijdse en voor
kinderen begrijpbare manier
vieren we met hen samen
die kruisweg. We staan
onderweg stil bij verschillende
gebeurtenissen en vergelijken
dat met wat kinderen en
volwassenen meemaken in
onze tijd.

jouw stem?

Je bent van harte welkom om te
komen kijken of het wat voor je
is!
Stuur een mail naar:
meertenzangertjes@gmail.com
om te laten weten wanneer
je komt en voor meer informatie.
Groetjes van de
Meertenzangertjes

• Paastocht voor Jonge
Gezinnen ‘Jezus leeft’
Aan de kinderen, ouders en
H. Martinuskerk, 16 april,
iedereen die meeviert vragen
Paaszaterdag 16.00-17.00
we of zij bloemen meebrengen uur
voor de kruisverering

• Kinderkoor de
Meertenzangertjes
zoekt nieuwe leden
Wil jij ook lekker zingen?
Kom dan bij ons kinderkoor!
Het is voor kinderen van
ongeveer 6 tot 12 jaar oud.
De repetitie is op
dinsdagavond van 18.30 tot
19.30 uur in de Martinuskerk
te Princenhage (behalve in de
schoolvakanties)
We hebben een eigen
repertoire van leuke en
moderne liedjes.
Soms zit er zelfs een dansje
bij!
We zingen regelmatig bij een
dienst in de Martinuskerk.
Maar we doen ook gezellige
dingen met elkaar zoals een
picknick, een barbecue of
samen zwemmen.

Met kerstmis hebben we
met jonge gezinnen een
herdertjestocht door de kerk
gemaakt en vierden we de
geboorte van Jezus. Nu met
Pasen vieren we dat Jezus leeft.
Weer maken we een tocht door
de Martinuskerk in Princenhage
waar we jullie voor uitnodigen
op Paaszaterdag van 16.00 –
17.00 uur (laatste startmoment
16.45 uur).
Tijdens de tocht zullen de
Meertenzangertjes zingen. Je
hebt tijdens deze tocht, je neus,
je oren, je mond en je ogen
nodig om alles goed te volgen.
Eigenlijk heel je lichaam maar
vooral je hart om te ontdekken
dat Jezus leeft.
Al nieuwsgierig? Kom en doe
mee en breng iedereen mee die
ook nieuwsgierig is.
Werkgroep Kinderkerk
Paasviering PHMM

LAPBOOK IN GROEP 6

Hierbij nog wat informatie vanuit onze kinderen wat betreft de
lapbooks:

In groep 6 is het gebruikelijk dat
de kinderen een werkstuk maken.
etje stress
Ik had een klein be
Wij wilden dit op een andere
t verminderde
af en toe maar da
creatieve manier vorm geven
lol in dus
snel. Ik had er veel
dit jaar. Daarom hebben wij
ris het is leuk´
toen dacht ik ´Mor
gekozen voor het maken van een
rde de stress.
en toen verminde
lapbook. Letterlijk betekent
ook foto´s
Mijn vader printe
lapbook: schootboek, omdat
weer aan
dus die kon ik en
het mooi in de schoot van een
de laatste 4
bevestigen. Ik had
kind past. Het is een grote kaft
jd om hem te
dagen maar de ti
die je van binnen en buiten vult
as op vakantie
maken want ik w
met miniboekjes, flapboekjes en
met mijn 9,5
maar het lukte en
andere werkjes passend bij jouw
!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ben ik tevreden !!
onderwerp. Alle informatie die
in en op die kaft wordt geplakt
heeft een informatief en creatief
karakter. Door het lapbook uit te
vouwen, opent een wereld aan
informatie.
Wij hebben de kinderen stap
voor stap meegenomen in het
maken van hun lapbook. Zo zijn
wij gestart met het onderwerp
te bepalen. Daarna kwam de
hoofdvraag en bijbehorende
subvragen. Vervolgens zijn
kinderen op zoek gegaan naar
antwoorden op hun subvragen.
Deze hebben zij op een creatieve
manier verwerkt in hun lapbook.
Uiteindelijk hebben ze hun
lapbook gepresenteerd aan de
klas en als afsluiting zijn ook
ouders en collega’s een kijkje
komen nemen. Wij als leerkracht
hebben zo genoten van dit
proces en zijn ONTZETTEND
trots op onze kanjers!

Ik vond het le
uk en interess
ant
om mijn lapbo
ok te maken.
Ik vond het m
oeilijk om het
onderwerp te
kiezen en om
het
op een leuke m
anier te laten
zien
De sub vragen
waren best
makkelijk om
te kiezen.
Groetjes van T
ies

OEKRAÏNE

Door Fee en Sophie,
We waren in de klas een filmpje aan het kijken,
en toen kwamen we op het idee om dingen te
doen voor Oekraïne en we wilden graag flessen
inzamelen,en toen gingen we het doen.
Veel kinderen namen lege flessen mee en
uiteindelijk stond de klas halfvol. En na een paar
dagen gingen we met de hele klas naar de albert
heijn. Daar hebben we de flessen ingeleverd en we
mochten we bij het opslaghok alle flessen in een
hele grote zak doen!

Lapbook
Het maken van mijn labook vond
ik oké. Het eerste avond ging niet
heel heel lekker. Ik had een soort
van een beetje stress, maar de
volgende ochtend ging goed. Het
presenteren van mijn labook vond ik
een beetje spannend. Het ging wel
goed ik merkte ook wel een meetje
door dat ik te weinig kijkte naar de
klas . Ik ben goed in geschiedenis
maar middeleeuwen wist ik niet heel
veel van en ik vond het een leuk
onderwerp. Ik dacht zag zo nederland
er uit en hetzelfde met de huizen.
Groetjes van Sverre

En we hebben $32,50 opgehaald toen kwam het
bonnetje uit de machine en deden het in de bak
voor Oekraïne.

NATUURWIJS, GROEP 4A

Op donderdag 24 maart mochten wij met Henk
van Natuurwijs, een dagje het bos in.
Een super dag, de zon scheen, we hadden er
allemaal zin in.
Bij aankomst, zagen we al snel een eekhoorntje,
die (leek het) voor ons van boom n aar boom
sprong.

GEVONDEN
HANDSCHOENEN

En daarna kregen we een appeltje. En toen gingen
we weer naar school en we waren super trots op
onszelf!

De hele dag waren we bezig met alle verschijnselen van de lente. We zagen bosanamoontjes,
allerlei insecten en mochten ook een stilte pad
lopen, hier hoorde we een bonte specht, die met
zijn snavel hakte in een boom.
Na een heerlijke dag in het bos, vertrokken
we weer met de ouders, die ons in de ochtend
gebracht hadden naar school terug.

