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Taha Akyazi (11 jaar) - groep 7 - B
Chelsea Gorree (10 jaar) - groep 6 - B
Sienna Boon (8 jaar) - groep 4 - A
Jasper Vasen (8 jaar) - groep 4 - B
Sanne Gaastra (9 jaar) - groep 5 - A
Sanne de Leeuw (6 jaar) - groep 2 - B

Opera Turandot
We hebben voor de vakantie een fantastische afsluiting gehad van het operaproject. De kinderen van
groep 7 hebben al wat laten horen van de opera die ze aan het instuderen zijn. De komende maand gaan
ze nog heel hard oefenen. Op donderdag 12 april om 9.30 u is de generale repetitie. Vrijdag 13 april om 9.30
u is de voorstelling. Deze voorstellingen vinden plaats in de speelzaal. De ouders krijgen hiervoor nog een
uitnodiging.
Lezen Bouw
Dit schooljaar is het programma Bouw! aangeschaft. Bouw! is een effectief computergestuurd
interventieprogramma dat speciaal is ontwikkeld om kinderen die risico lopen op problemen met lezen en
spellen, preventief (in groep 2 tot 4) extra hulp te geven. De kinderen worden actief ondersteund door
tutors. Leerlingen uit de groepen 6/7 en 7 zullen als tutors optreden. Een tutor oefent 1 op 1 met een kind.
Volgende week zullen we met het programma starten in groep 2, De tutors krijgen deze week een workshop
hoe de tutorleerlingen op een zo positief mogelijke manier te begeleiden. Het fijne van BOUW! Is dat er
steeds exact aangegeven wordt wat de tutors bij de oefeningen moeten zeggen. De ouders van de
kinderen die in aanmerking komen om met dit programma te gaan werken, krijgen thuis een mail met
inloggegevens zodat er ook thuis geoefend kan worden o.l.v. de ouders. Mochten er problemen zijn met
inloggen of heeft u vragen over de werking van het programma, neem dan gerust even contact op met
Ingeborg Laanstra (Ingeborg.laanstra@agora.nu).
Ontluikend ondernemen
Ontluikend ondernemen is weer begonnen! Jeroen van Delft heeft in groep 8 verteld over zijn onderneming
en gaf groep 8 een huiswerkopdracht op: bedenk zelf een product of dienst die vernieuwend is. De
winnaars mochten een team samenstellen. Dat team krijgt iedere maandag een uur les van Jeroen in een
aantal onderdelen voor de onderneming: van reclame maken tot de financiën.
Er waren vele goede ideeën voorbereid. Groen en haalbaar waren de persprullenbak van Bridget en de
groene douchetimer van Maarten. Zij hebben allebei een team samengesteld, dat inmiddels begonnen is
aan het project.
Alvast voor in de agenda: op donderdag 26 april presenteren de kinderen hun onderneming en project en
kiezen we een schoolwinnaar. Vanaf dan kunnen ze twee weken virtueel geld ontvangen om bij de
landelijke top 5 te eindigen en zich zo te plaatsen voor de finale.
U kunt meer informatie vinden op www.kickofftalent.nl en op de pagina ontluikend ondernemen van groep
8.

