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do 7 juni:    Atletiekdag groepen 7 en 8 
di 12 juni:    Groepen 6 Polderproject 
di 12 juni:    Groepen 3 Kabouterpad 
vr 15 juni:    Studiedag » Alle kinderen vrij 
ma 18 juni:    20.00: Ouderraad 
di 19 juni:     Kleuterdag 
di 19 juni:    20.00: Medezeggenschapsraad 
ma 25 juni:    Schoonmaakavond 
di 26 juni:    Groepen 1/2-B en 1/2-C: Excursie Singer Laren 
vr 29 juni:    Groep 1/2-A: Excursie Singer Laren 
vr 29 juni:    Tweede rapport 
ma 2 en di 3 juli:   Oudergesprekken 
vr 6 juli:    Slotfeest 
di 10 juli:    Afscheidsavond groep 8 
wo 11 juli:    Doorschuiven naar nieuwe groep 
vr 13 juli:    12.00: Begin zomervakantie 
ma 16 juli t/m vr 24 augustus: Zomervakantie 
 
 

 
 
Volgende week beginnen we met een nieuw thema: Macht. 
Inhoud: Over macht en onmacht; over dwang, gezag en de kracht om te 
overtuigen. 
De bijbelverhalen van volgende week: 
Groepen 1 t/m 4:  
Een koning speelt de baas (1 Samuël 8); Is Saul een goede koning? (1 Samuël 9, 
10, 11 en 15).  
Groepen 5 en 6: 
Koning Saul gaat de fout in (1 Samuël 15); De jongste wordt de machtigste (1 
Samuël 16, 11-13). 
Groepen 7 en 8: 

Wie is de baas? (1 Samuël 15); Is dat hem nou? (1 Samuël 16, 1-13). 
 

 
Deze weken is het thema bij onze lessen sociaal-emotionele 

vorming via de methode Kwink: Doorzetten. We willen 
de kinderen leren dat het belangrijk is om door te zetten 
ook als iets niet meteen lukt. Zoals bij ieder thema 
hoort er ook een Kwink van de Week bij. In de onder- en 
middenbouw is dat: ‘Lukt het niet? Zet door!’ en in de 
bovenbouw: ‘Zoek jouw uitdaging!’. 
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   WereldWijde WiskundeWedstrijd W4Kangoeroe 
 
 Van Iris de Koning, onze IB-er, ontving ik het volgende stukje:  

Op donderdag 15 maart hebben 36 rekentoppers van onze school uit de groepen 5 t/m 8 meegedaan aan 
de 25e editie van de wereldwijde wiskundewedstrijd. De hersenen werden flink gekraakt op de 25 opgaven 
in twee niveaus. We zijn enorm trots op deze kanjers dat zij met veel plezier hebben meegedaan, maar 
wat waren de sommen moeilijk! Eigenlijk zijn ze dus allemaal winnaars en dus ook beloond met een leuk 
prijsje en een certificaat van deelname. 
Maar.. eerlijk is eerlijk, het blijft een wedstrijd en daarom hier de uitslag...  
De scores van de kinderen worden vergeleken met alle deelnemers in de hele wereld van hun eigen 
leeftijd, dus per jaargroep, en berekend in percentielen, wat aangeeft hoeveel procent van de deelnemers 
een gelijke score had of lager. Dus: hoe hoger het percentiel, hoe beter de score.   
W4Kangoeroe winnaars van de Amalia-Astroschool 2018 zijn....  
voor WIZKID groep 6: Joe Toorman (6B) met 105 punten en groep 5: Joek Boonstra (5) met 87 punten.  
Voor het moeilijkste niveau, WIZSMART: Maud Breunesse (8) met 86 punten en Vigo Visser (7) met 80 
punten! Gefeliciteerd!  
Joe behaalde een score met percentiel 98,4, hetgeen betekent dat wereldwijd minder dan 2 op de 
honderd kinderen gelijk of hoger heeft gescoord dan Joe, ontzettend knap!   
 
Nog een eervolle vermelding is er voor Tom Geysendorpher (6B) en Titus van Rijn (6A) die na het maken 
van de opgaven precies van zichzelf hebben ingeschat hoeveel vragen zij goed hadden gemaakt, heel 
knap!  Ook een eervolle vermelding voor Suuz Lommers(6B) met 84 punten het beste meisje met niveau 
WizKID. Hieronder de winnaars per niveau:    
 
WizKID groep 6  : 12 deelnemers  
1. Joe Toorman : 105 punten (98,3%)  
2. Titus van Rijn : 95 punten (93,4%)  
3. Tom Geysendorpher : 90 punten (86,0%)  
 
WizKID groep 5  : 2 deelnemers)  
1. Joek Boonstra : 87 punten (94,4%)  
2. Kay van Wilsum : 85 punten (93,3%)  
 
WizSMART groep 8  : 8 deelnemers 
1. Maud Breunesse 86 punten (90,7%)  
2. Noortje van Es : 80 punten (82,1%)  
3. Micky Hesselink : 78 punten (77,9%)  
 
WizSMART groep 7 (14 deelnemers)   
1. Vigo Visser 80 punten (92,7%)  
2. Boris Dubois 79 punten (91,4%)  
3. Sem Spijker 70 punten (79,0%).  
 
 
 
  
Met vriendelijke groet 
en alvast een heel fijn weekend gewenst,        
Jacques van der Vlies	
	


