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Agenda
ma 24 mei

2e Pinksterdag

di 15 jun

Oud papier

Schoolfruit
Het schoolfruitmenu voor komende week ziet er als volgt uit:
woensdag 26 mei

tomaat

donderdag 27 mei

watermeloen

vrijdag 28 mei

peer

Beslisboom
Klik op de link hieronder om de beslisboom te raadplegen.
https://vensterschool.net/informatie/pdf?id=1xEMYwP7jBRyg2L

Schrijversbezoek groep 2
Schrijfster Manon Sikkel heeft samen met groep 2 een nieuw avontuur van Klein Konijn bedacht. De titel is ‘Klein
Konijn kom naar huis’. Al pratende en vragende heeft Manon samen met de kinderen een verhaallijn bedacht. Een
beetje gestuurd, want Manon heeft dit boek recent vertaald en komt ook echt uit. (exacte verschijningsdatum nog niet
bekend) De kinderen van groep 2 zullen zeker het gevoel hebben, dat zij dit verhaal verzonnen hebben.
We hebben 45 minuten lang ademloos geluisterd naar de verhalen van Manon. Ze had zelfs Koning Willem
Alexander ontmoet en naar aanleiding hiervan een boek geschreven. Het gaat over een prinses die de k niet uit kan
spreken; zij maakt van k een h. Dat is de reden dat de titel van het boek ‘De Honing en Honingin’ is.
We kijken terug op een super leuke en leerzame dag!

Schrijversbezoek groep 5
Dinsdag was het bijzonder dat we een schrijversbezoek hadden van Manon Sikkel. Het boek ‘Geheim agent opa' had
juf Linda in de klas voorgelezen en aan de hand van dat boek gingen we samen met Manon een nieuw verhaal
bedenken. Het ging over een diamant in een edelstenenmuseum en lasers en een Barones die de diamant wilde
stelen. Er werden spijkers op de weg gegooid, maar auto ‘Polly' heeft superbanden. De kinderen hadden allemaal
leuke ideeën en Manon schreef alles op, want die ideeën gebruikt ze soms ook echt weer in boeken. Wanneer ze dat
doet laat ze het ons weten. Na het bedenken van het verhaal was het nog tijd voor vragen. Iedereen was enthousiast
over dit schrijversbezoek en Manon vond het ook erg leuk om dit samen met groep 5 te doen.

.

Schrijversbezoek groep 3
Ook groep 3 heeft schrijfster Manon Sikkel digitaal op bezoek gehad. Ze hebben er samen een verhaal over gemaakt
met prachtige tekeningen.

.

Schrijversbezoek groep 7
Hoi dit is groep 7, en wij vonden het leuk dat Manon Sikkel online op bezoek kwam. Wij
hebben ook een boek verzonnen met haar, en misschien gaat zij dat boek ook schrijven.
Sommige kinderen uit onze klas hebben ook op een boek van haar gestemd, en dat vond
ze erg leuk. We hebben 8 weken boeken voor de kinderjury gelezen, daar waren ook
boeken van haar bij. Manon Sikkel schrijft kinderboeken bijvoorbeeld Geheim Agent
Oma. Het boek wat we samen hebben bedacht gaat over een jongetje die jaloers is op
zijn zus, want die zus haalt altijd goede cijfers op toetsen en dat soort dingen en dat
broertje maakt dan een YouTube account aan die heet:’ dit is mijn zus’. En we konden
ook nog vragen stellen aan Manon Sikkel. Bijvoorbeeld hoe oud ben je? Of heb je
kinderen? En Manon Sikkel heeft ook bij juf Rianne in de klas gezeten, ze zijn even oud.
Geschreven door: Sterre en Angela

Nieuwe leerlingen
Deze week hebben we Stijn en Jorrit mogen verwelkomen op school. We wensen hen er
veel plezier en een leerzame tijd.

Verkeersexamen groep 8
Op 30 maart was een spannende dag voor
groep 8. Het was tijd voor het theoretisch
verkeersexamen. Toch wel wat gespannen
maakten ze het examen.
Op 20 mei, gisteren, was het dan tijd voor het
praktisch verkeersexamen. Eerst werden alle
fietsen gekeurd door de politie en daarna
mochten ze starten.
Na afloop moesten ze even in spanning
wachten maar na een poosje kwam de
uitslag.
Iedereen die heeft deelgenomen aan de beide
examens zijn geslaagd!!!
We zijn super trots op deze toppers!
Gefeliciteerd allemaal!

Vidosa
Woensdag 26 mei organiseert VIDOSA van 16:00 tot 17:00 een inlooptraining voor
jongens en meisjes van 4 tot 8 jaar op sportpark "Lunia" in Oldeberkoop. Dus neem je
vriendjes en vriendinnetjes mee en misschien word jij later wel de nieuwe Kevin de
Bruyne of Lieke Martens.

Skate Workshop

