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In dit nummer: 

Sportnieuws 

De nis bij de lokalen van groep 3/4 en 5 is voorzien van een nieu-

we inrichting. Op deze manier kan er nog beter gebruik worden 
gemaakt van deze ruimte. Kinderen kunnen er samenwerken en 

er kan een instructie worden gegeven aan een kleiner groepje. 

Loop gerust de school eens binnen om zelf te kijken. 

Mariëlle is voldoende hersteld om 
binnenkort het stokje weer over te 

nemen van Corine. Na de mei va-
kantie staat Mariëlle op donderdag 

en vrijdag weer volledig voor de 
groep. Corine haar laatste werkdag 

in groep 6 is op 22 april a.s. Wij 

bedanken Corine voor haar inzet.  

Schoolvoetbaltoernooi  

• Woensdag 6 april vond weer het schoolvoetbaltoernooi bij voetbalvereniging 
Uchta plaats. Onze groep 7/8 heeft deelgenomen met een team. Vrijdag 8 

april om 18.00 uur speelde ons team in de finales. 
Olympisch sporter op school 

• Maandagochtend  11 april komt er een speler van het Nederlandse volleybal-
team naar onze school en zal tijdens de gym een workshop geven aan groep 6 

samen met de groep 6 van de Rehobothschool. Dit is omdat dit jaar het WK 
Volleybal in Nederland is. Na inschrijving is groep 6 door de organisatie uitge-

loot voor deze workshop. gaaaf!! 
Koningsspelen 2022  

• Vrijdag 22 april kleurt het schoolplein weer oranje en zijn de koningsspelen er 
weer. We gaan deze dag iets eerder starten met de officiële opening. We star-

ten om 8.15 uur met de nieuwe dans op het schoolplein, gevolgd door een ge-
zellig ontbijt. Deze dag staat in het teken van samen bewegen en leuke activi-

teiten. Voor de onderbouw hebben we een super leuk programma en voor de 
bovenbouw zijn er diverse workshop geregeld. We zijn nog op zoek naar een 

aantal hulpouders. Kijk even op parro of je ons kunt helpen op 
deze dag! 



Elke vier lesweken bezoekt de Fluvium 

schoolcoach Neder-Betuwe onze school. Tij-
dens haar bezoek observeert de school-

coach een les in elke groep. Nog dezelfde 
dag volgt er een evaluatie met de groeps-

leerkracht. We werken hierin samen met de 
Fluviumscholen: het Palet Opheusden, het 

Palet Kesteren en de Bellefleur. 

Schoolcoach 

Boekpromotie 

Woensdag 6 april is juf Christien Heinen 

weer in de klassen geweest. Dit is de lees- 
mediacoach van bibliotheek Rivierenland die 

een aantal keer per jaar op onze school acti-
viteiten komt doen in de klas omtrent lees-

plezier en mediawijsheid. 
In groep 1 en 2 heeft zij een boekje voorgele-

zen over “andersom”, vervolgens had ze ook 
nog een opdracht. Er waren steeds twee be-

roepen te zien op een plaatje. Kinderen 
moesten het juiste beroep kiezen bij de om-

schrijving. Het was gezellig in de klas. 
In groep 3/4 en 5 heeft ze een boek voorgele-

zen en geoefend met praten en luisteren te-
gelijk. De kinderen vonden de activiteit erg 

leuk. 
In groep 6 en groep 7/8  hebben Rosalie, 

Luuk, Djailey en Suzanne zelf een stukje ge-
schreven over het bezoek van juf Christien. 

Open podium groep 7/8 

 
Op woensdag 6 april kwam er een lees mediacoach 
langs. 
Ze vertelde over het boek Offline en ze had een spel 
meegenomen. 
Het spel ging zo: Ze had kaartjes en op die kaartjes 
stonden verschillende woorden uit het boek. 
We kregen allemaal een kaartje. We moesten rond-
lopen en ons woord zeggen door de klas. Het doel 
van het spel was dat je kon praten en luiste-
ren/onthouden. Uiteindelijk moesten we met al de 
woorden die we hadden onthouden op een wis-
bordje schrijven. Toen we dat hadden gedaan, 
moesten we gaan bedenken waar het verhaal over 
ging. We gingen luisteren naar een paar verhalen, 
en toen ging ze een stukje voorlezen.  
(Het boek staat ook in de bibliotheek) 
 
Dit was onze middag!  
Groetjesss Djailey en Suzanne 
 
Eergister kwam Juf Christien van de bibliotheek bij 
ons in de klas om een boek te promoten. 
De juf had kaartjes meegenomen en gaf iedereen 
één kaartje waar iets op stond dat in het boek voor-
komt. 
Daar moesten we mee door de klas lopen en het 
steeds hardop zeggen, 4 á 5 minuten duurde dat.  
Je moest zoveel mogelijk woorden onthouden van 
jezelf en andere. 
Daarna moest je van al je woorden die je hebt ge-
hoord een verhaal maken.  
Een aantal mensen mochten hun verhaal vertellen 
voor de klas. 
Toen we de oefening hadden gedaan had juf Chris-
tien het boek gepakt en er een klein stukje uitgele-
zen. 
 

Nu gaan we iets vertellen over het boek. 
 
Cuincy weet alles van de Formule 1, maar volgens 
Bram is dat niet voor meisjes. Dan mag Cuincy 
meedoen aan een racewedstrijd. Bram blijkt haar 
grootste rivaal op de racebaan. Cuincy weet  het 
zeker: ‘ Hij speelt vals! ‘ Kan ze hem verslaan? 

 
Deze tekst is gesch- 
reven door  
Rosalie van Dijk en 

Luuk van Eldik uit 
Groep 6! 
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Kalenderactiviteiten 

 

 8 april  Podiummiddag groep 5/6 

 12 april  Medezeggenschapsraad 

 14 april  Palmpasen/paasviering 

 15 april   Goede vrijdag - geen les 

 18 april  Tweede paasdag 

 20+21 april IEP (groep 8) 

 22 april   Koningsspelen 

 25 april t/m 6 mei  Meivakantie 

 

  

22 april verschijnt de volgende nieuwsbrief 

 


