OP DE HOOGTE
VOORWOORD

Beste ouders, verzorgers,
De laatste periode is ingegaan. Na een heerlijke
meivakantie gaan we nog een lange periode
door van 11 weken. In deze 11 weken kunnen we
gelukkig nog heel veel leren! Dat is erg fijn.
We zijn als school bezig met het onderzoeken van
een nieuwe rekenmethode. Het afgelopen jaar zijn
we met Staal spelling gestart en Nieuwsbegrip. Er
wordt dus erg hard gewerkt aan goed onderwijs
voor de kinderen.
Het nieuwe koersplan wordt geschreven. Samen
met de leerlingenraad, collega’s en ouders hopen
we tot een mooi resultaat te komen.
Ook de website wordt herzien. Hiervoor is een
eerste start gemaakt.
Hartelijke groeten,
Vera van Steen
Directeur
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SCHOOLREIS OP 19 SEPTEMBER

Vanwege corona is de schoolreis 2x niet
doorgegaan. Vorig jaar hebben de kinderen kunnen
genieten van een spetterend eindfeest met
schuimparty, ijs en springkussens. Dat was een
schoolreis binnen de school.
Nu kan het allemaal weer wel. Daar zijn we heel
blij mee. Omdat het al jaren een wens was om de
schoolreis naar het begin van het schooljaar te
verplaatsen hebben we gekozen dat dit moment
daar ideaal voor is.
Waarom begin schooljaar? In deze periode zijn
we met de hele school bezig met de ‘gouden
weken’ waarin we werken aan groepsvorming
en het sociaal functioneren van een groep. Een
activiteit als schoolreis sluit hier geweldig bij aan.
Daarnaast zijn aan het einde van het schooljaar
altijd al veel activiteiten. Zo wordt het wat beter
gespreid.
19 september is op een maandag, de dag erna is
een studiedag. Voor de kinderen fijn om daarna
een rustige dag te hebben.
De groepen 8 gaan nog wel dit jaar op schoolreis
omdat zij volgend schooljaar de school hebben
verlaten.

OP DE HOOGTE GROEP 6C:

Na de meivakantie zijn we gestart met het
groepsdoorbrekend rekenen. Alle groepen 6 zijn
verdeeld in vier groepen op niveau. Het doel
is dat alle kinderen instructie op niveau zullen
krijgen om zo het rekenniveau zoveel mogelijk
omhoog te krijgen. Deze laatste periode voor de
zomervakantie is altijd wat lang, maar de kinderen
zijn van plan om alles te geven;) Bovendien
wordt deze manier van rekenen ook gehanteerd
in de groepen 7 en 8, dus alvast een goede
voorbereiding voor volgend jaar!
De afgelopen periode hebben we gewerkt aan
het thema spijsvertering. Een vies praatje, maar
zeker niet onbelangrijk. Hoe werkt ons menselijk
lichaam en hoe verteren we precies ons eten?
De eindopdracht van dit thema was het schrijven

van een recept van een proefje. Hoe maak je de
perfecte drol of hoe maak je de scheet uit de
fles? Het was heel belangrijk dat de kinderen alle
stappen één voor één opschreven.
Douwe en Stijn hadden een fantastisch recept
geschreven.
Douwe (Scheet uit de fles):
Beschrijving:
Er komt een scheet in de fles. Het is echt grappig,
maar pas op het kan wel stinken.
Wat heb je nodig?
-Fles
-Ballon
-Bakpoeder
-Azijn
-Trechter
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Wat moet je doen?
Stap 1: Met een trechter doe je een zakje
bakpoeder er in.
Stap 2: Doe er een flinke scheut azijn in.
Stap 3: Doe de ballon om de fles.
Stap 4: En schudden maar
Wat gebeurt er?
Het bakpoeder en azijn mengen door te schudden
dan ontstaat er gas en blaast de ballon op!!!
Stijn (De perfecte drol):
Beschrijving:
Het is een onderzoek voor hoeveel water je nodig
hebt voor een perfecte drol.
Benodigdheden:
-Drie schaaltjes
-Bloem 50 gram
-Water 100 ml

Stappen:
Stap 1: ul een schaaltje water voor een kwart met
water.
Stap 2: Vul dan een schaaltje voor de helft met
water.
Stap 3: Vul een een schaaltje met driekwart met
water.
Stap 4: Dan doe je in elk schaaltje 50 mg bloem.
Stap 5: Dan roer je het bloem door het water
heen.
Stap 6: En dan kan je kijken welke drol het beste
is.
Uitleg:
Het halfvolle schaaltje werkt. Dat komt omdat het
niet te veel of te weinig is. Net zoals bij je darmen.
Lieve groeten van de kinderen uit groep 6C

DE KONINGSSPELEN, GROEP 4B
De Koningsspelen zijn een
sportief Oranjefeest waar
gemiddeld 1,2 miljoen kinderen
afkomstig van 6.000 scholen
aan meedoen. De Koningsspelen
vinden traditiegetrouw plaats
op de laatste vrijdag voor
Koningsdag, dit jaar 22 april. Zo
ook op De Eerste Rith!!!
Alle groepen waren verdeeld
over verschillende locaties, de
groepen 1/2 op school, groepen
3, 4 en 5 op de dorpswei en de
groepen 6, 7 en 8 op het terrein
van Groen-Wit.
Groep 4B wandelde ‘s -ochtends

na een spetterende warming-up
op het schoolplein in een lange
sliert met de andere groepen
naar de dorpswei. Er stonden
allemaal leuke spellen klaar en
daarmee hebben we ons de hele
dag vermaakt.
We hebben acrogym gedaan,
samenwerkingsopdrachten met
bal en hoepel, gevoetbald, jeu
de boules, estafette, touwtje
springen, tikkertje en gezellig
samen in het zonnetje geluncht.
Super hoe creatief de kinderen
zijn bij estafette want ze gingen
als kikkers, kruiwagentje en een

slinger. Groep 4B kan het circus
in met alle acrobatische trucs die
ze lieten zien bij acrogym.

De dag werd afgesloten met alle
klassen op het kleuterplein en
we zongen het schoollied!

Het was een superleuke dag
met dank aan de organisatie, de
enthousiaste hulpouders en alle
kinderen!

HERVERDELING GROEPEN KOMEND SCHOOLJAAR

Volgens schoolbeleid worden de groepen 4 en 6 altijd herverdeeld, tenzij de school gegronde redenen
heeft dit niet te doen.
Voor het komende jaar worden alleen de groepen 4 herverdeeld. De groepen 6 blijven bij elkaar.
Hoe komt dit?
Eigenlijk zouden we een groep moeten gaan krimpen. Doordat we extra financiële ruimte hebben kunnen
creëren is het gelukt om volgend schooljaar 3 groepen 7 en 3 groepen 8 te behouden.
De groepssamenstelling van de huidige groepen 6 en 7 blijft dan onveranderd.
Het is goed mogelijk dat de groepen 6 van nu wel samengevoegd worden als ze naar groep 8 gaan. Dat
zou betekenen dat er twee keer gehusseld gaat worden. Dit leek ons niet wenselijk.

