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Er was eens een bij die vliegt naar huis, hij ziet een mobiel op de grond liggen en  

hij ziet een sleutel naast de mobiel op het gras liggen. De sleutel was van het babyblauwe huis  

en de mobiel en de sleutel lagen naast het huis.  

En toen kwam er een wolf die kwam het schaap opeten.  

De bij had de wolf weggejaagd en het schaap en de bij gingen naar de geheime flat.  

Ze leefden nog lang en gelukkig. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
Nieuws uit groep 4 
In groep 4 kwam Martine Oude Groeniger van de bibliotheek langs  
om over boeken te praten. Het sprookjesboek kwam ter sprake.  
Zo’n boek begint altijd met: Er was eens….. en eindigt met: Ze leefden  
nog lang en gelukkig. Martine vroeg of de kinderen sprookjes kennen  
die je op film kunt zien. Roodkapje, Lion King, Belle en het beest wisten de kinderen te vertellen. In de bibliotheek 
staan er plaatjes op de zijkant van het boek. Die noem je pictogrammen. Dat pictogram zegt waar het boek over gaat. 
Martine liet deze pictogrammen zien en de kinderen moesten bedenken wat deze betekenden. Dat konden ze heel 
goed. Er zijn ook informatieboeken met de titel Wist je dat. Dat zijn boeken met veel weetjes en feitjes. Van die 
boeken is een doos vol in de klas en de kinderen lezen die graag. Verder liet Martine een plaatje zien van een voorkant 
van een boek met de titel Avonturen van de dappere ridster, geschreven door Janneke Schotveld. Kennen de kinderen 
boeken van deze schrijfster? Ja! Superjuffie. Wat zou een ridster zijn? Een meisjesridder wisten de kinderen. Martine 
vroeg of de kinderen konden vertellen aan de hand van de voorkant van het boek waar het boek over zou gaan. Een 
leeuw die ontsnapt en gevonden wordt door de ridster op een fiets. Samen met de kinderen schreef Martine een 
verhaal aan de hand van dobbelstenen waar een plaatje op staat van bijv. een huis.  Dat namen ze in het verhaal op.  
’s Middags hebben we er een illustratie bij gemaakt. Dit verhaal is bedacht door de kinderen:  de dikgedrukte woorden 
zijn de plaatjes op de dobbelsteen) 
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Agenda 
15 april Goede vrijdag, leerlingen vrij 
18 april Tweede Paasdag, leerlingen vrij 
22 april Koningsspelen, continurooster tot 

14.00 uur 
25 april t/m 6 mei Meivakantie 
21 t/m 24 juni Avondvierdaagse 
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Afsluiting Kidd groep 8 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Donderdag 31 maart was een super leuke 
dag en het was ook gezellig. Er waren drie 
groepjes: theater, dansen en knutselen. Wij 
gingen oefenen voor het theater en dansen. 
Het was best wel spannend, maar toen we 
het deden was het fantastisch en niet meer 
spannend. Bijna alle jongens gingen dansen 
met het thema voetbal en hun theater ging 
over voetbal en kickbox. Bijna alle meisjes 
ging ook dansen en hadden ook een 
theatervoorstelling. En de rest ging knutselen 
en hadden prachtige kunst gemaakt 
Khaled en Tarik 
 

Het doel van de les was om te leren hoe je een parade 
moet organiseren. We hadden daarbij verschillende 
groepen: de dansgroep, de handenarbeid groep en de 
theatergroep. We moesten eerst een spel spelen met 
vragen en gekleurde steentjes dat hing ervan af in 
welke groep je kwam. Als je bijvoorbeeld de meeste 
gele steentjes had dan kwam je bij de theatergroep. Wij 
hadden de meeste blauwe steentjes en kwamen bij de 
handenarbeidsgroep. Bij de handenarbeid groep 
hadden we verschillende spullen, zoals stanley mesjes 
en zagen. Ook hadden we meerdere lijmpistolen en een 
bak met gekleurd papier.  
We mochten zelf beslissen wat we gingen maken. We 
kozen voor een grote meeuw. Later die dag gingen alle 
klassen naar onze kleine parade kijken dit was wel één 
van de leukste dagen van het schooljaar!   
Nisha en Lina  

Er waren 3 mensen :Theater , Dansen en 
Knutselen. Met hun gingen we een parade 
maken het was super leuk  Er waren 
teveel voor dansen dus de helft deed 
theater en andere helft dansen en dan 
omwisselen bij de parade ging de hele 
school kijken het was super gezellig de 
jongens deden over voetbal Ik weet niet 
meer waar wij t over deden Maar het was 
wel echt super leuk . 
Douae 
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Koningsspelen 2022 
 
Op vrijdag 22 april zijn de Koningsspelen op De Architect. We 
beginnen met een koningsontbijt en gaan daarna sporten. Op 
deze dag hebben we allemaal sportieve (oranje) kleding aan. We 
gaan er een gezellige leuke dag van maken. De ouderraad zorgt 
voor een 10 uurtje.  
 
We hebben die dag een continurooster tot 14:00 uur. Geef uw 
kind  daarom een lunch mee naar school. Om 14:00 uur is de dag 
afgelopen en heeft iedereen meivakantie. Als uw kind naar de 
naschoolse opvang gaat, geeft u de opvang dan door dat uw kind 
om 14.00 uur moet worden opgehaald?  
 
Met vriendelijke groet,  
De Koningsspelen commissie  
 
Zelftesten beschikbaar 
Afgelopen tijd kregen de groepen 6 t/m 8 zelftesten mee naar huis. Vanwege de versoepelingen hoeft dit niet meer. 
We hebben nog een aardige voorraad liggen. Heeft uw zoon/dochter klachten en wilt u zelftesten, dan kunt bij 
Adriënne (administratie) een paar testen komen ophalen. 


