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Agenda




16-18 april: eindtoets
groep 8
20 april: Koningsspelen
(continurooster)
26 april: veranderdag ge-





personaliseerd leren
27 april: Koningsdag
27 april t/m 11 mei: meivakantie
4 mei: Dodenherdenking

Bijbelrooster week 17 t/m 19: (23 april t/m 11
mei): Muziek
Inhoud: Muziek doet bewegen, muziek geeft rust.
Muziek verleidt en verbindt. Muziek vertelt en
muziek doet vergeten. Muziek neemt je mee en
brengt je weer thuis.
Bijbelverhalen onderbouw:
David zingt (Psalm 8); Als Iedereen meedoet
(Psalm 148); Koning Saul komt tot rust (1 Samuël
16, 14-23); Laat maar horen wat je voelt (Psalm
150).
Bijbelverhalen middenbouw:
Het kan raar lopen (1 Samuël 16, 14-23 / Psalm
88, 131 en 150); Terug naar huis (Psalm 126).
Bijbelverhalen bovenbouw:
David speelt muziek bij Saul (1 Samuël 16, 14-23);
Terug naar huis (Psalm 126).

Regel van de maand
Elke maand staat een gedragsregel (in rijmvorm)
centraal in alle groepen. Voor de maand april:
“Beleefd zijn iets voor jou en mij, zo maak je anderen blij”. Voor de maand mei : “Aan de kapstok hangt je jas, met daarbij je eigen tas”.

Vakleerkracht Bewegingsonderwijs
Tot de zomervakantie kunnen we op de vrijdag
rekenen op een docent bewegingsonderwijs: Max
van Mullem.
Terugblik cito-eindtoets groep 8
De toetsdagen zitten er op! In alle rust hebben de
groep 8 leerlingen hun werk kunnen doen,



(leerlingen groep 8 leggen
bloemen)
14 mei: eerste schooldag na
meivakantie

omdat iedereen heel erg rustig was en zorgde dat
er geen extra afleiding was. Uit de gesprekjes met
de leerlingen horen we terug dat ze het eigenlijk
best OK vonden en dat het goed te doen was. Nu
wachten we de uitslag af………..
Koningsspelen
Vrijdag 20 april is het zover. Dan is onze sportdag
(de rest van Nederland heeft dan de Koningsspelen). We zijn dan te vinden op het terrein van
korfbalvereniging “Korbis”. Iedere leerling krijgt
een lunch aangeboden. De groepen 1 t/m 4 besluiten de dag om 12.00 uur en de groepen 5 t/m
8 om 14.00 uur.
Rust in school
Vanuit de leerlingenraad is het idee opgepakt om
te zien welke groep het meest rustig kan werken.
Rust in de klas, op de gang en de werkplekken.
Wilt u er ook aan mee doen om te zorgen dat de
rust, vooral in de gangen, gewaarborgd kan worden?
Veranderdag
Op deze dag komt Frank Coert, onderwijsspecialist
en werkzaam bij OnderwijsAdvies, op bezoek in
de verschillende groepen om te observeren hoe
de stand van zaken is rondom de ontwikkeling van
gepersonaliseerd leren. Aan het eind van de dag
geeft hij dan weer een terugkoppeling aan het
hele team.
De Kinderjury op de KB met schrijver Arend van
Dam
Het is bijna traditie op de KB, dat in de periode
van de Kinderjury, er een schrijver op bezoek
komt.
Donderdag en vrijdag was Arend van Dam te gast.
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Hij bracht een bezoek aan de groepen 3 t/m 8.
Arend was blij verrast toen hij het schoolplein op
kwam en de prachtige ‘rode loper’ en het spandoek zag. Hij voelde zich direct welkom op de KB.
De leden van de Schoolsenaat: Yvar, Milan W,
Gemma, Jasmijn, Jessie, Merel, Fabian en Senna
begeleidden hem langs de diverse groepen en
zorgden voor iets te drinken en wat lekkers.
Een van de schrijfgeheimen van Arend van Dam is,
dat hij vaak verhalen schrijft bij een voorwerp. Dat
verklaarde direct waarom hij een flinke koffer bij
zich had. In de ene groep liet hij een gordeldier
zien, in de andere een trompet, een schelp of de
domino-mus. Bij alle verhalen rondom de voorwerpen, zaten de kinderen vol aandacht te luisteren.
Na afloop was op de boekenmarkt precies te zien
welke verhalen er in welke groepen verteld waren, want bepaalde boekjes werden direct van de
boekentafel gepakt.
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