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Tam-tam
Koningsspelen

Petz groepen 6/7 en 7
Themabijeenkomst:
Gezonde leefstijl
Groep naar
oorlogsmonument
Tam-tam
Koningsdag, start
meivakantie
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Tiago Dias Pinto (5 jaar) - groep 1 C
Jinxuan Wang (6 jaar) - groep 2 - C

Bovenbouw
Afgelopen donderdag en vrijdag hebben de kinderen van groep 7 hun opera Turandot opgevoerd en wat
was het fantastisch! Er werd goed gezongen en geacteerd. Langs deze weg willen we nog eens iedereen
bedanken die, op welke manier dan ook, meegeholpen heeft met alle voorbereidingen. Inoefenen van
liedteksten, decor, make-up en haar, attributen enz. Hella nog even in het bijzonder! Ook willen we nog
even vermelden dat de prachtige uitnodigingen door Sarah en Hayley zijn gemaakt.
Donderdag 26 april is de fietskeuring voor alle kinderen van groep 7. Wilt u voorafgaande aan de keuring
n.a.v. de eerder toegestuurde checklist de fiets even nakijken en eventuele gebreken alvast herstellen?
Kleuterbouw
Ons thema “Leven in de sloot’ is helemaal ‘tot leven’ gekomen. In de waterbakken zagen we de kikkerdril
zich ontwikkelen tot dikkopjes en nu zijn we aan het wachten op de achterpootjes. Elke dag komen de
kinderen nieuwsgierig binnen om te kijken of de volgende fase zich al heeft ingezet. Daarnaast zijn we hard
aan het werk om onze moeders een speciale verrassing te bezorgen. Deze week en komende week is het
tijd voor de rapportgesprekken. Hopelijk hebben alle ouders zich ingeschreven. Aanstaande vrijdag is het de
dag van de koningspelen. We zijn nog op zoek naar ouders die kunnen helpen met broodjes smeren (voor
het koningsontbijt) en het begeleiden van spelletjes later op de ochtend. U kunt zich opgeven bij de
leerkracht.

Koningsspelen 2018
Morgen vieren wij op school de Koningsspelen! Een jaarlijks sportfeest waar de kinderen ieder jaar weer naar
uitkijken. De weergoden lijken ons goed gezind, dus alle ingrediënten zijn aanwezig om er een gezellige dag
van te maken.
Ook dit jaar starten we met een ontbijt in de klas. Daarna gaan de kinderen sporten in circuitvorm. De
kleuters gaan aan de slag op het grote plein voor de school, alle andere groepen op het plein aan de
zijkant van de school en in de grote gymzaal (de groep 3 t/m 8 moeten gymschoenen mee!). Om alle
kinderen de ruimte te geven wordt er in groepen gewerkt. De planning ziet er als volgt uit:
08.30 - 09.00 ontbijt alle groepen
09.00 - 10.00 sportcircuit groep 1/2 A (hoofdplein)
09.00 - 10.00 sportcircuit groep 3 en 4 (buko plein en gymzaal)
10.00 - 11.00 sportcircuit groep 1/2 B (hoofdplein)
10.00 - 11.00 sportcircuit groep 4/5 en 5 (buko plein en gymzaal)
11.00 - 12.00 sportcircuit groep 1/2 C (hoofdplein)
11.00 - 12.00 sportcircuit groep 6 en 6/7 (buko plein en gymzaal)
12.00 – 13.00 pauze
13.00 - 14.00 sportcircuit groep 7 en 8 (buko plein en gymzaal).
Mocht u zich hebben opgegeven om te komen helpen, dan wordt u een kwartier voor aanvang van de
betreffende groep verwacht op school. Uiteraard geldt dit niet als u met een leerkracht heeft afgesproken
op meerdere momenten op de dag te komen helpen.
Om de dag extra feestelijk te maken, mogen de kinderen zo oranje mogelijk op school verschijnen.
Rood/wit/blauw is natuurlijk ook goed. Prinsessenhakjes zijn gezien de sportactiviteiten iets minder handig.
We gaan er een feestelijke dag van maken!
Oorlogsmonument groep 8 – fietsouders gezocht!
Vorig jaar hebben we samen met het Baken het oorlogsmonument in het gemeentehuis geadopteerd. Op
woensdag 25 april zullen wij om 9.30u van school vertrekken om een bezoek te brengen aan dit monument
en het monument in het Koogerpark. 8 kinderen gaan met Marjan mee naar het geadopteerde monument.
De rest van de groep gaat met Jos mee naar het monument in het Koogerpark. In de dagen ervoor leren
de kinderen dingen over de achtergrond van de monumenten en we schrijven een gedicht, waarvan we er
enkele zullen voordragen bij het monument. We zijn op zoek naar drie ouders die willen meefietsen met ons.
Wilt u helpen? Laat het weten via jos.wever@agora.nu.
Pinkstermarkt en Cliniclowns
Op donderdagmiddag 17 mei zullen wij op school een Pinkstermarkt houden (na schooltijd). Op deze markt
worden werkjes van de kinderen verkocht, worden spelletjes gedaan en kunt u een kleine versnapering
kopen. Aan deze markt hebben we een goed doel verbonden: De Clini Clowns.
Naast de verkoop op de markt, krijgt u dit jaar ook de kans om online spullen te kopen
met de tekening van uw kind daarop gedrukt! Hoe werkt dat?
De kinderen starten op de dag van de Koningsspelen met het maken van een tekening.
Deze worden (door een extern bureau) ingescand en op diverse artikelen (denk aan
mokken, placemats, sleutelhangers, etc.) gedrukt. U kunt deze spullen online kopen via
een persoonlijk portal op de website. Alle kinderen krijgen een unieke code waarmee
hun eigen winkeltje geopend kan worden.
Alle informatie hoe dit precies werkt volgt nog. Morgen gaan de kinderen met de tekeningen aan de gang
en nemen zij een folder mee met extra informatie. Persoonlijke toegangscodes etc. volgen laten (na de mei
vakantie). Ze zullen extra hun best doen om er iets moois van te maken!
Inzameling Bag2school
Bij de inzameling van oude kleding hebben we in totaal 987 kilo opgehaald. Wij hebben hiervoor een mooi
bedrag van 296,10 euro ontvangen. De cheque zal binnenkort worden overhandigd aan kinderboerderij De
Veldmuis.
Groep 7A haalde de meeste kilo’s op, maar liefst 220 kilo! Zij krijgen nog een leuke verrassing.
Bedankt voor alle ingeleverde kleding!
Gym in groep 6, 6/7 en 8

We hebben een oplossing gevonden voor de lessen bewegingsonderwijs op dinsdag in groep 6/7,
aangezien Sylvia niet bevoegd is om gym te geven. Jos, leerkracht groep 8, zal de gymlessen op zich
nemen. Hij geeft ook die periode gym aan z’n eigen groep, als Michelle drie weken volledig voor de groep
staat en neemt de gymlessen van Petra in groep 6 over. Zo ontstaat ook de mogelijkheid dat de
groepsleerkrachten individuele toetsen kunnen afnemen in andere groepen die periode.
Het gaat om de volgende dinsdagen: dinsdag 5 juni, dinsdag 12 juni, dinsdag 19 juni, dinsdag 26 juni,
dinsdag 3 juli en dinsdag 10 juli. Groep 6/7 moet er dus ook weer voor zorgen om op die dagen gymspullen
mee te geven.
Project kunst en kunstwerkenverkoop
Het project kunst is in de bovenbouw in volle gang. Groep 8 probeerde afgelopen dinsdag de
impressionistische en expressionistische stijl uit. A.s. donderdag leren ze over primaire, secundaire en
complementaire kleuren en ook hiermee gaan we dingen uitproberen. Het eindwerkstuk op A3 maken alle
groepen 6 t/m 8 volgende week of de week na de meivakantie. Op donderdag 17 mei stellen we ze
tentoon op de Pinkstermarkt. Daar kunt u de werken zien en in het laatste halfuur kopen. Schilderijen van uw
eigen kind kunnen van tevoren gereserveerd worden. Informatie volgt nog.
Tulpen voor Eugenie / meesters- en juffendag
Eugenie Galiart, onze intern begeleider voor groep 4 t/m 8, mag deze Tam-tam niet lezen en heeft ook een
websiteverbod gekregen. Want… achter de schermen zijn we met iets voor haar bezig. De mensen in de
groepen krijgen altijd de meeste aandacht tijdens de meesters- en juffendag, maar deze ochtend willen we
juist eens een andere medewerker feliciteren: Eugenie is namelijk 60 geworden dit jaar. We starten in de
gymzaal deze ochtend en vertrekken dus meteen nadat we verzameld hebben in de groepen. Eugenie
weet van niets en dat moet zo blijven: we bereiden een lied voor haar voor in de klassen: ‘Tulpen voor
Eugenie’, een parodie op ‘Tulpen uit Amsterdam’, dat op nummer 1 in de hitlijsten stond toen Eugenie
geboren werd. Het lied en de tekst kunt u vinden op de website.
We willen u vragen om uw kind een rode of gele tulp mee te geven die ochtend, zodat we haar eens echt
even in het lentezonnetje kunnen zetten. Houd er rekening mee dat het die ochtend of de dag ervoor wel
eens druk kan worden bij de winkelcentrum i.v.m. de vraag naar tulpen . Kaartjes met lieve berichten erop
zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Verlengde schooldag
Een aantal geselecteerde kinderen uit groep 5 en 6 krijgt momenteel een verlengde schooldag
aangeboden op vijf maandagmiddagen, om hun rekenvaardigheden een boost te geven. We starten de
middagen met een rekenspelletje. Daarna worden de groepen gesplitst: Jos geeft instructie op lastige
onderdelen uit het jaarprogramma en Marieke doet automatiseeropdrachten met de kinderen. Dit is het
tweede jaar dat we dit uitproberen: eind juni, als de verlengde schooldag afgelopen is, evalueren we, zodat
we kunnen bedenken welke plek een eventuele verlengde schooldag in het volgend schooljaar kan krijgen.
Tweede rekenspel
Iedere maand ontvangt u bij de Tam-tam een nieuw rekenspel: deze keer is dat het spitsspel voor groep 3 &
4. Het heeft drie bijlages: de spelregels, het speelveld en kaartjes. Splitsen van getallen als 5 in 3-2, 4-1 zijn
basale vaardigheden om in groep 4 t/m 8 volgende stappen te kunnen maken. Kinderen moeten dit
kunnen automatiseren: zorgen dat het een automatisme wordt, en daarna memoriseren: zorgen dat het
antwoord metéén kunnen zeggen, zonder na te hoeven denken. Morgen vindt u het spel geprint, gratis &

voor niets, bij Pauke, Peter en Femke in de groep. Volgende maand weer een rekenspel in de Tam-tam, voor
andere groepen. Voor de eerste twee spellen: kijk op de rekenpagina van de website.
Voortgang groepsindeling en groepsbezetting volgend schooljaar
We zitten goed op schema volgens het stappenplan formatie voor het schooljaar 2018-2019.
We merken dat ouders rekening houden met de verhuizing naar een nieuw gebouw en dat het de keuze
voor een basisschool beïnvloedt. Dat snappen we en het nieuwe gebouw zal over 2 a 2,5 jaar klaar zijn als
alles volgens een planning loopt.
De afstand is hemelsbreed zo'n kilometer van onze huidige locatie vandaan en uiteraard gaan we bekijken
of het wenselijk is dat we met bijv. Verkeersbrigadiers gaan werken voor de veiligheid van de kinderen.
Het biedt voor onze school veel mogelijkheden om op een nieuwe plek, in de buurt van het station te
komen.
In de zomervakantie zal de verbouwing met de uitbreiding van de oppervlakte op de benedenverdieping
van Het Eiland plaatsvinden.
Dit betekent voor ons dat we met de hele school weer bij elkaar komen. Er wordt een doorgang gemaakt in
het huidige magazijn bij de groep van Jessica en Sylvia en we krijgen er ook, naast lokalen een open ruimte,
bergruimte en een toiletgroep bij. Vorig jaar is de verbouwing niet doorgegaan, want het tijdspad van de
zes weken zomervakantie en per nieuwe schooljaar starten was toen niet haalbaar.
Voorjaar en plantjes
Nu het zonnetje weer gaat schijnen willen we het schoolplein weer opvrolijken met voorjaarsplantjes, in de
patio de schooltuintjes weer laten verzorgen door een groep en het schoolplein verder afmaken met een
speeltoestel en een glijbaan op de speelheuvel.
Het betekent ook dat de kinderen weer met het watertoestel mogen spelen en dat ze wellicht natte voeten
krijgen. Geeft u uw kind waterschoenen of slippers mee, zodat leren schoenen niet nat worden.
De kinderen vinden het heerlijk om te spelen met water en dus ook modder. Er valt steeds meer te
ontdekken.
Als u ons wilt helpen met de beplanting, extra 's zoals een verticale tuin, uw hulp kunnen we altijd gebruiken.
Bij de realisatie van de nieuwe plannen.
Afsluiting Opera en Operajaar
Vorige week donderdag en vrijdag hebben de kinderen van groep 7 de opera Turandot opgevoerd voor
kinderen van onze school en op vrijdag voor de ouders.
In een schitterend decor en geheel in stijl zongen de kinderen de sterren van de hemel. Wat een talent voor
zang, rap, tekst Geweldig!!
De volgende activiteit is een bezoek aan de opera Hondenhartje in het operagebouw, half mei. Deze
opera is speciaal voor kinderen en gaat over de plasticsoep in de zeeën en oceanen.
En op 22 juni van 15.00 uur – 20.00 uur is de grote finale van het operajaar van Agora. Een programma volgt
nog maar er zullen allerlei optredens van scholen en artiesten zijn in en rondom het Zaantheater en ook op
de Burcht.

