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Agenda mei 2022 
 

Datum Activiteit Tijd 

Dinsdag 26 april Sport- & Speldag  

Woensdag 27 april Koningsdag – vrij   

27 april t/m 6 mei Meivakantie  

Dinsdag 10 mei Audit  

Woensdag 11 mei Luizencontrole 8.30 uur 

16 t/ 24 mei Bag2School kledinginzameling  

23 t/m 25 mei Schoolkamp groep 8  

Donderdag 26 mei  Hemelvaartsdag – vrij   

Vrijdag 27 mei Vrij  

Donderdag 3 juni Nieuwsbrief 10  

 



 

 

Voorwoord 
Het is bijna Meivakantie en er is al weer heel wat gebeurd de afgelopen weken. 
We hebben op 30 maart een geslaagde Grote Rekendag gehad waarbij tevens alle belangstellenden 
uitgenodigd waren om weer es een kijkje in school te komen nemen terwijl er heerlijk gewerkt werd. 
Wat fijn dat dat weer kan!  
Ook in de week erna – waar de themaweek Groei & Bloei plaatsvond – konden ouders/verzorgers bij de 
opening en sluiting zijn. De hele week hebben er allemaal mooie activiteiten plaatsgevonden en de af-
sluiting was een groot succes! Verderop in deze Nieuwsbrief leest u hierover. 
Op 23 maart hebben de kinderen allemaal goed hun best gedaan tijdens sponsorloop om een prachtig 
bedrag bij elkaar te lopen. Vorige week tijdens de Paasviering werd dit bedrag bekend gemaakt. U ziet 
het verderop in de Nieuwsbrief. 
In de groepen wordt ondertussen hard gewerkt en vinden er ook activiteiten en excursies plaats. Veel 
hierover kunt u lezen via Social Schools en daarnaast delen we activiteiten via onze website en Face-
book. 
 
Hierbij wil ik iedereen een hele fijne Meivakantie toewensen! Lekker genieten met elkaar en hopelijk 
ook van mooi weer! Daarna gaan we op naar alweer het laatste stuk van het schooljaar, met nog genoeg 
te leren en te beleven! 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Rixt Minnema 
 

Personele zaken 
Er zijn geen bijzonderheden te melden. 
 

Kanjerupdate 
Vals beschuldigen, spullen afpakken, dringt voor, bedreigen, de baas spelen. Hoe reageer je daarop. Doe 
je bang, lach je het weg, scheld of sla je terug.  De kans is groot dat de ruzie verergert.  
In gesprek hierover met kleuters horen we van elkaar dat niemand ruzie wil en niet leuk is.  
Door middel van korte verhaaltjes op het digibord worden veel voorkomende situaties getoond.  
We laten kinderen nadenken over wat te doen in die situaties. Steeds komt terug dat nadenken over 
wat je wel en niet wilt belangrijk is.  
“ik vind het vervelend dat je duwt”, “wil je hiermee stoppen”, “waarom sla je mij, je doet me pijn”.  
Gaat het door dan hulp vragen bij de leerkracht. De kinderen gaan in gesprek en de leerkracht helpt 
hierbij. Oei, dit is zo moeilijk. Beheerst de kleuter de taal voldoende om te reageren met vragen of leeft 
het kind nog veel in zijn eigen wereld en kan zich moeilijk verplaatsen in de ander?  
Door steeds te herhalen, situaties te oefenen is het geweldig dat we toch regelmatig kinderen op een 
mooie manier horen en zien reageren. Oefening baart kunst.  
Vooral het goede benoemen helpt een gezellige sfeer in de groep te krijgen en te houden.  



 
 

 

Update Social Schools 
In de meivakantie verandert de (persoonlijke) berichten functie.  
Met de vele berichten per week, wordt het af en toe onoverzichtelijk. Een persoonlijk bericht verschuift 
snel uit je zicht of er wordt een reactie toegevoegd aan een bericht dat je al niet meer ziet staan op je 
tijdlijn. Niet handig voor je overzicht en de communicatie. 
 
Social Schools heeft hier aan gewerkt en lanceert in de meivakantie de vernieuwde gesprekkenfunctie. 
De verbeteringen staan hier op een rij: 

1. Persoonlijke berichten verdwijnen uit de tijdlijn, er is voortaan één overzichtelijke inbox met alle 
gesprekken die je hebt met de leerkrachten van je kinderen. 

2. Je kunt gesprekken archiveren zodat je lijst met gesprekken lekker opgeruimd blijft.  

3. Een gesprek komt bovenaan te staan als er een nieuwe reactie is van de leerkracht. 

 
Alle oude persoonlijke berichten, van voor de meivakantie, blijven staan in je tijdlijn op het home-
scherm. Je raakt niks kwijt en kunt daar al je persoonlijke berichten nog teruglezen zoals je gewend was.  
Gebruik je de Social Schools app, dan zijn de vernieuwingen zichtbaar na een update.  
 
Wilt je dit alles nog eens bekijken in een duidelijke uitlegvideo? Klik dan hier: Nieuwe versie gesprekken 
 

https://youtu.be/Jhcm9TOwbTo


 

 

Themaweek Groei & Bloei 
Op 4 april maakten we het thema van de themaweek bekend: "groei en bloei" in een gezamenlijke ope-
ning in de gymzaal. 's Middags hadden we een circuit waarbij groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8 groeps-
doorbroken verschillende activiteiten mochten doen.  
Dinsdagmiddag hadden we weer een circuit, maar daarbij mochten de kinderen zelf kiezen. Hierbij zaten 
alle kinderen van alle groepen door elkaar. Superleuk om de kleuters in hetzelfde lokaal te zien werken 
als groep 5 of groep 8. De leerkrachten hadden hun best gedaan om veel verschillende activiteiten te 
bedenken; voor ieder wat wils. Er is o.a. gedanst, in de moestuin gewerkt, geknutseld, geverfd, getim-
merd en gedicht. 
  
Op woensdag zijn er kinderen aan de slag gegaan met de palmpasenstokken.  
Donderdag werd school opeens bevolkt door vreemd uitziende koeien, schattige bijtjes en hier en daar 
een verdwaalde kabouter: het was tijd voor de vossenjacht! De leerlingen van groep 8 hadden zich ver-
kleed in het thema en de leerlingen van groep 1, 2, 5, 6 en 7 (groep 3 en 4 hadden een andere excursie) 
gingen in kleine groepjes op zoek naar de "vossen". Bij terugkomst zat juf Tineke in het kleuterlokaal te 
wachten met 17 kleine pykjes. Superleuk om te zien dat jong en oud allemaal vertederd waren door die 
kleine pluizige bolletjes. 
  
Vrijdag was alweer de laatste dag. Alle gemaakte werkjes kregen een plekje in school en om 11.10 
mochten ouders, pakes en beppes en andere betrokkenen een kijkje nemen in de school. Hierbij gingen 
ze – samen met de kinderen – op zoek naar letters die door de hele school ‘verstopt’ waren, waarmee 
een mooi lentewoord kon worden gemaakt: zonnebloempit. Heerlijk dat dat eindelijk weer kon na de 
afgelopen jaren 
  
Meteen ook het laatste onderdeel van de themaweek: een zonnebloem wedstrijd. Iedere leerling heeft 
een zonnebloemzaadje mee naar huis gekregen en we zijn benieuwd wie de hoogste zonnebloem laat 
groeien. 
  
Wij hebben enorm genoten van deze week waarbij alle kinderen heerlijk met elkaar mooie dingen heb-
ben gemaakt. Juist na twee coronajaren was het extra fijn om zoveel reuring in school te zien waarbij wij 
net zoveel genoten hebben als de kinderen! 
 



 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

Paasviering 
Donderdag 14 april hadden we met elkaar een heerlijke paasviering. De kinderen van alle groepen had-
den een kleine bijdrage. Dat bestond o.a. uit presenteren, dansen, wensen maken en voorlezen, toneel-
stukje, bloemen ophangen, gedichtje voorlezen. Kortom zeer afwisselend. 
Met elkaar hebben we gezongen. Het liedje 'een stralend nieuwe dag', was heel toepasselijk. 
Het bedrag dat de kinderen met de sponsorloop hebben opgehaald en er zijn zelfs nog kinderen die 
thuis cupcakes hadden verkocht, werd ook bekend gemaakt. Het totaal kwam uit op 3471,36 euro. 
Hoe fantastisch is dat! We hebben dit bedrag gestort op giro 555. 
 

 
 



 
 

 

Moestuin 
Na twee jaar stil te hebben gelegen, is afgelopen week de moestuin weer klaar gemaakt voor gebruik. 
Met behulp van ouders en de kinderen van groep 7 liggen er nu mooie ruggen, waarin geplant kan wor-
den na de meivakantie. In groep 5/6A staat een vensterbank voor zaailingen, hopelijk kunnen die snel de 
moestuin in! 
 

Tafels oefenen groep 4 
De kinderen van groep 4 zijn druk bezig met het oefenen van de tafels. Zodat ze straks de antwoorden 
van de tafels van 1 t/m 5 en 10 zo kunnen zeggen, zonder na te denken. En we oefenen de andere tafels 
(van 6,7,8 en 9) uit te rekenen, met een handige strategie. Dit doen we met verschillende strategieën: 1 
x meer, 1x minder, omkeren, halveren en verdubbelen.  
We hebben dit gedaan met een apart tafelboekje, in Snappet zijn automatiseringsopdrachten op tijd van 
de tafels, maar ook op onze wisbordjes in rijtjes van 5 tafeldictee 's, waarop de kinderen zo snel mogelijk 
de antwoorden moeten noteren. We hebben liedjes van de tafels.  Met sprongen vooruit heeft handige 
4 op en rij spelletjes van de tafels en ook ijscostokjes met tafelsommen trekken en zo snel mogelijk het 
antwoord zeggen. Kortom genoeg variaties om zo de tafels te oefenen. En het leuke is nog, het werkt! 
De kinderen mogen iedere keer op een poster afstrepen hoeveel tafels ze weer gemaakt/geoefend heb-
ben. Zo kunnen we/ze zien hoe hard we aan het oefenen zijn.  
 

     

     



 

 

 
 

Bewegend leren in groep 3/4 
Nu het zonnetje wat vaker om de hoek komt kijken gaan wij in groep 3/4 tijdens de lessen ook weer 
naar buiten. Groep 3 is met rekenen op dit moment bezig met de buurgetallen en de plus- en minsom-
men. Zo schrijven wij met stoepkrijt en verschillende soorten getallenkaartjes sommen op het plein. Erg 
leuk en leerzaam!  

 
 

Sportdag  
Aanstaande dinsdagmiddag 26 april hebben wij vanaf 12.35 onze jaarlijkse sportdag op het voetbalveld. 
Bekende onderdelen zoals het verspringen, sprint etc. staan op het programma.  
Iedereen is van harte welkom om te kijken en aan te moedigen! 
 

Audit  
Op dinsdag 10 mei vindt er een audit plaats op onze school. Het auditteam komt kijken hoe wij als 
school werken en hoe(veel) de kinderen werken en leren. Hiervoor hebben wij allemaal informatie aan-
geleverd en komen ze op de dag zelf in de groepen kijken en gaan in gesprek met alle medewerkers. We 
zijn benieuwd naar de bevindingen. Hierover informeren we u in de volgende Nieuwsbrief. 



 
 

 

Geef een boek cadeau 
Binnenkort krijgen álle BMS-kinderen een boek cadeau! 
Dit komt voort uit het mooie initiatief ‘Geef een (prenten) boek cadeau’, met als missie om alle kinderen 
jaarlijks een kinderboekklassieker te geven. 
Lezen en voorgelezen worden opent een wereld van verhalen die de fantasie prikkelen en vensters ope-
nen naar nieuwe avonturen, mensen en culturen. Daarom stellen zij boeken ter beschikking voor een 
weggeefprijs. 
En educatieve uitgeverij OsingadeJong uit Makkum geeft, samen met de BMS, het (prenten)boek ca-
deau. 
Begin week 12 ontvangt iedere school het wereldberoemde dagboek van Anne Frank, Het Achter-
huis. Dit boek is voor groep 5 tot en met groep 8. 
In mei 2022 ontvangt iedere school het prentenboek,  Ik zou wel een kindje lusten van Sylviane Donnio 
en Dorothée de Monfreid voor groep 1 tot en met groep 4. 
We wensen jullie alvast veel (voor)leesplezier! 
 

Bag2school – kledinginzameling St. Gregoriusschool 16 
t/m 24 mei  
Wij willen u graag informeren over onze aankomende inzamelingsac-
tie. Wij hebben via de organisatie Bag2School Nederland een kleding 
inzamelingsactie opgezet om extra geld in te zamelen voor onze 
school. Het geld zal gebruikt worden voor de kinderen.  
 
Kom in actie! 
Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor 
onze actie door een (vuilnis) zak te vullen met de oude nog bruikbare 
kleding/textiel. Dit zijn bijvoorbeeld schoenen, shirts, broeken, rie-

men, maar ook lakens en dekens. Kijk 
voor meer informatie over de actie op de 
website van Bag2School 
www.bag2school.nl  
 
De zakken worden verzameld in de hal 
van de Singel, bij het in en uitgaan van de 
school is er gelegenheid om hier de zak-
ken neer te leggen. Let u er a.u.b. dat de 
zak goed dicht zit. Heeft u vragen of hulp 
nodig, dan kunt u ons altijd bellen 
0515579262. 
 
Alvast enorm bedankt voor uw hulp bij 
deze inzameling.  

http://www.bag2school.nl/


 

 

Fijne meivakantie! 
 

 


