
Zandlopertje april 2021

Zandlopertje en nieuwsbrief van de Bloeikas
U heeft al een aantal keer een nieuwsbrief vanuit de Bloeikas ontvangen. Hier
staat nieuws in voor alle gezinnen van de Bloeikas. Vanaf mei komt daar ook
informatie voor alleen de gezinnen van de Zandhope in. Dus is dit het laatste
Zandlopertje wat u ontvangt.

Formatie schooljaar 2021/2022
We hebben de formatie voor volgend schooljaar rond. Gisteravond is dit in de MR
goedgekeurd.

Groep 1/2 Karin en Anja

Groep 3/4 Marielle en Marlies

Groep 5/6 Marianne en Evelien (bij start van het schooljaar eerst nog inval)

Groep 7/8 Marco

Kim blijft vaste inval en ondersteuning bieden in alle groepen.

Kanjertraining
In maart hebben we naast de Cito toetsen ook het leerlingvolgsysteem van
Kanjertraining afgenomen. Dit systeem bestaat onder andere uit een sociogram,
een leerlingenvragenlijst, een docentvragenlijst en een breed scala aan
pedagogische adviezen. Hierdoor krijgen wij als leerkrachten een duidelijk beeld



wat er speelt in de groep en kunnen we ons aanbod daarop aanpassen.

Verkeerskunsten
In onze nieuwe verkeersmethode draait het vooral om oefenen met fietsen in het
echt. De verkeersregels komen aan bod, maar ook wordt er geoefend op
behendigheid. Vandaar dat de leerlingen van groep 3/4 op donderdag 8 april
allemaal hun fiets mee naar school moeten nemen. Voor groep 1/2 is dit op
dinsdag 20 april. De groepen 5/6 en 7/8 hebben dit al in maart gedaan.

Nieuws vanuit de MR
In januari is er een koffiemoment geweest met de oudergeleding van de MR.
Met de ouders die aangesloten waren is een goed gesprek geweest.
Was u niet in de gelegenheid om aan te sluiten tijdens dit gesprek of heeft u een
vraag aan de MR?
Dan zijn wij bereikbaar via de mail: mr@zandhope.nl

Thema verkeer in groep 5/6
In de klas hebben we een circuit. Nummer 1 gaat over een parcours bouwen.
Nummer 2 is een auto maken zonder benzine die wel rijdt. Nummer 3 is
topografie. Nummer 4 is werken met de 3D printer.
We hebben buiten verkeersles gedaan.
We doen elke week themalezen. Met themalezen lezen we teksten over verkeer.
Bijvoorbeeld over de allereerste fiets.
Ook schrijven we een tekst of maken we een strip over verkeer.

Groetjes Drako en Aya

Pizzeria Zandhope van groep 3/4
In onze klas hebben we het thema over de pizzeria. We hebben ook ingrediënten
voor de pizza. En onze pizzeria heet Pizzeria Zandhope. We hebben ook
kleurplaten en bestek. En we hebben een speelhoekje voor kinderen en we
hebben de pizzeria al bijna klaar. We maken ook nog een step om te bezorgen.
Als de klanten niet zo netjes doen, sturen we de klanten eruit. We hebben ook
een kok, koksmutsen en een schort. En we hebben al heel veel centjes verdiend.



We hebben ook geld in een grote bak. We hebben ook nog een oven en een
kassa. En een aardige ober. We vinden het een leuk thema, omdat we pizza
lekker vinden en we leren er ook veel van.

Van Beso en Nikola

Website
De website van Basisschool Zandhope is gekoppeld aan de Facebook pagina.
Ook de agenda van Kwieb is gekoppeld aan de website. De agenda op de website
is een ‘reminder’, de volledige agenda kunt u inzien door in te loggen in Kwieb.
Agenda

● 1 april: Paasviering op school
● 5 april: 2e Paasdag, leerlingen vrij
● 8 april: groep 3/4 op de fiets naar school: Verkeerskunsten
● 20/21 april: IEP toets groep 8
● 20 april: groep 1/2 op de fiets naar school: Verkeerskunsten
● 23 april: Koningsspelen (info volgt nog) en daarna vakantie t/m 9 mei
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