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Nogmaals de planning
In samenspraak met de Ripperdaborg hebben
we een aangepaste planning gemaakt. Er zijn
een paar kleine wijzigingen. Het leek ons toch
goed om u deze data nogmaals door te geven
zodat u vroegtijdig op de hoogte bent:
24/4
Afsluiting projectweek
25/4
Koningsspelen tot 13.00 uur. Alle
kinderen daarna vrij!
7/5
Margedag (woensdagmorgen) i.v.m.
personeelsdag Noordkwartier
2/6
Schoolreis gr 3 t/m 6 beide scholen
(stond op andere dag gepland)
12/6
Margemiddag (alle kinderen zijn
do.middag vanaf 12.00 uur vrij)
26/6
Margemiddag (alle kinderen zijn
do.middag vanaf 12.00 uur vrij)
____________________________________

Agenda:
14/4
Tien minuten gesprekken
17/4
Paasviering en -activiteiten
17/4 t/m 21/4 Paasweekend
24/4
Afsluiting Projectweek
25/4
Koningsspelen tot 13.00 uur
Begin meivakantie
Zending:
1/2
€ 1,60
3/4
€
5/6
€ 0,50
7/8
€
Aanwezigheid directie:
Rengersborg: Roel Omvlee
Maandag
Dinsdag gezamenlijke TV
Donderdag
Ripperdaborg: Arjan v.d. Kooi
maandag
donderdag: directieoverleg Vanaf 14.00 uur
aanwezig.

Info:
Vandaag hebben we gezamenlijk met alle
kinderen de projectweek geopend. Het thema
van de projectweek is "Ik vier dus ik ben"
over feesten, tradities en gebruiken uit onze
cultuur. Een feest zorgt voor verbinding. Het
was dan ook een genot om te zien hoe alle
kinderen van beide scholen gezamenlijk in de
gymzaal hebben genoten van een toneelstuk
opgevoerd door leerkrachten van beide
scholen en een hilarische quiz over feesten,
opgevoerd door "Ciske de Rat".
De komende weken zullen de kinderen uit de
groepen werken aan activiteiten rondom het
eerdergenoemde thema. Dit zal uiteindelijk
ook aan u gepresenteerd worden op
donderdag 24 april tussen 11:15 en 11:45.

Adresgegevens:
o.d.b.s. Ripperdaborg
borgshof 20
9936 CS Farmsum
0596614118
info@dalton-ripperdaborg.nl
www.dalton-ripperdaborg.nl
CBS Rengersborg
Borgshof 16
9936 CS Farmsum
0596-619360
directie.rengersborg@noordkwartier.nl
www.cbsrengersborg.nl
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De kinderen hadden zichtbaar plezier aan de
voorstelling

Tevredenheidsonderzoek(Rengersborg)
Afgelopen week zijn we met dit onderzoek
gestart en als het goed gaat krijgen alle
ouders een berichtje via email toegestuurd
met een inlog voor dit onderzoek. Mocht u
geen bericht ontvangen wilt u dan a.u.b.
contact opnemen met de school?

Groep 1
Alhoewel de officiële opening donderdag was
zijn wij in de klas op maandag al gestart met
het gezamenlijk project: Ik vier, dus ik ben.
Wij werken in de klas over Pasen. Het feest
dat we op verschillende manieren vieren.
De christelijke viering is volgende week
donderdag samen met groep 2, 3 en 4.
In de klas zijn we de paashaas aan het
helpen. Eieren tellen, of nog makkelijker, op
kleur leggen of in een rijtje.
We konden deze week kiezen: Een paashaas
die makkelijk te maken was of iets moeilijker.
Ook bij het maken van een mandje konden
de kinderen kiezen: een groot of klein
mandje. Tja, in een groot mandje passen
natuurlijk wel meer eieren.
Het lied van: De paashaas heeft een mandje
werd geleerd.
We mochten woensdag de wen-kinderen
weer welkom heten.

Extra bijlage:
Vorige week was er nogmaals een bijlage
voor de ouderbijdrage bijgevoegd. De week
ervoor hadden we dit ook al gedaan. U hoeft
dit formulier niet iedere keer in te vullen. We
hopen wel dat u ondertussen de bijdrage
heeft overgemaakt.
Oud papier:
Oud papier wordt gezamenlijk opgehaald.
Daarom is het niet meer de bedoeling dat het
op school (Rengersborg) gebracht wordt
maar ten tijde van een inzameling aan de
straat gezet wordt. Komende data zijn 27
juni en 22 augustus.

De datum van het schoolreisje is inmiddels
bekend: dinsdag 3 juni gaan de kleuters op
schoolreis. Noteert u het alvast in uw
agenda? Kunt u die dag mee als chauffeur?
meld het dan even bij één van de juffen.

Scholierenloop
Op zaterdag 5 april hebben we voor het eerst
als samenwerkingsschool meegedaan met de
scholierenloop.
We hebben een gezellige middag gehad en de
deelnemers hebben hun uiterste best gedaan.
Er zijn echte topprestaties geleverd en we
zijn zelfs 7e geworden in het
scholenklassement!
De volgende leerlingen hebben een
podiumplek behaald;
Lars Feikens
1e
Floor Groenewold
1e
Annabel Groenewold 1e
Kaylee Werbata
2e
Twan Zuur
3e
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Vergeet u niet de 10-minuten gesprekken
aanstaande maandag?
Fijn weekend.

Groep 2
Afgelopen vrijdag hebben we het thema 'alles
groeit' afgesloten. Deze week zijn we
begonnen met het thema 'Pasen'. Dit sluit
aan bij het thema van de projectweek die
deze donderdag begint: 'Ik vier, dus ik ben'.
In de themahoek is dan ook een echte
feestwinkel gemaakt, waar kinderen een
eigen feesthoed kunnen maken.
We hebben al bijna allemaal een paasmandje
gemaakt, want volgende week
dinsdagmiddag gaan we paaseitjes zoeken!
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Groep 5 en 6

De eitjes moeten dan natuurlijk wel ergens in
kunnen worden bewaard. De kinderen zijn er
dan ook snel mee aan de slag gegaan en ze
zijn er al bijna allemaal klaar voor.
We leren tellen met eitjes en kunnen hakken
en plakken met woorden zoals; paashaas,
eierdop en kuiken.
Deze week hebben we ook weer een nieuwe
letter geleerd: de 'h' van hollen, hijgen en
natuurlijk haas! De kinderen zijn erg goed in
het bedenken van woorden die beginnen met
deze letter.

(locatie Rengersborg)
Weekhulp: Youri en Indy
Spelling: Beide groepen blok 8.
Donderdag is de projectweek van start
gegaan. We werken over feesten en tradities.
Ieder kind maakt een kastje waarin een
bepaald feest wordt uitgelicht iedereen weet
inmiddels welk feest hij/zij gaat uitwerken.
Ze mogen daar ook eigen spulletjes voor
meenemen die er bij passen. Alles komt ook
weer mee naar huis. De rest knutselen we
op school. We hebben les gehad in uitbeelden
van juf Thérèse. En in het teken van
vieringen zijn we ook alvast begonnen aan
het Moederdagcadeau! Volgende week
donderdag hebben we nog een Paasviering in
de klas en vrijdag zijn we vrij.
Maandagavond zijn de 10minutengesprekken gepland. Zonder
tegenbericht verwachten wij u op de
aangegeven tijd. Een goed weekend!

Groep 3
Op donderdag 10 april zijn we met het
project ik vier dus ik ben gestart. Door een
toneelstukje van een aantal leerkrachten
werd het project geopend. De komende
weken zullen we m.b.v het Ivak aan het
project gaan werken.
Afgelopen zaterdag was de scholierenloop.
Ook een aantal toppers uit groep 3 hebben
meegedaan. Ze vonden het best wel een
behoorlijke afstand om te rennen, zeker als
je daarvoor net een voetbalwedstrijd
gespeeld hebt, maar wel heel leuk om mee te
doen. Knap gedaan hoor!
Volgende week hebben Danique en Lars
klassendienst.

Groep 5 en 6
(Locatie Ripperdaborg)
Deze week hebben we veel nieuwe dingen
geleerd. Zo hebben we geleerd hoe we
keersommen onder elkaar kunnen uitrekenen
en we hebben geleerd dat woorden soms
hetzelfde klinken maar anders geschreven
worden.
Naast dat we heel hard hebben gewerkt,
hebben we ook veel leuke dingen gedaan. We
hebben bijvoorbeeld in het kader van de
Vreedzame School ons steentje bijgedragen
aan onze school. Zo hebben wij de bieb
opgeruimd, het oud papier opgehaald, bij
groep 4 geholpen met knutselen en nog veel
meer.. Bijzonder hoe veel je met elkaar kunt
bereiken als je samen je schouders eronder
zet!
Ook hebben wij woensdagavond ons concert
gegeven in het muziekgebouw van Koningin
Wilhelmina. Na een aantal weken les van
meester Sietse hebben we een geweldig
muzikaal spektakel neer kunnen zetten. We
zijn de afgelopen uitgegroeid tot echte
muzikanten!

Groep 4
Volgende week zijn Sanne en Myrthe
klassendienst
Tafels oefenen: We hebben de tafels van 1
t/m 5 geleerd in de rekenlessen. Veel
kinderen hebben nog niet alle tafels aan een
van de juffen laten horen. Ken je een tafel,
kom dan even bij de juf en je kunt een
sticker verdienen op je tafelkaart. De tafel
van 6 is er bij gekomen, dus ook deze thuis
oefenen!
Project: We zijn inmiddels begonnen met het
project: “Ik vier dus ik ben” Na een
feestelijke opening afgelopen donderdag zijn
we in de klas ook aan de slag gegaan met de
schoenendozen. Bedankt voor alle dozen!
Geweldig dat er zoveel mee zijn gegeven
naar school.
Maandag konden we al een beetje in de sfeer
komen van het project door de verjaardag
van juf Meta te vieren. Dat was heel gezellig!
Bij de ingang van de klas hangt een
feestelijke foto van groep 4.
Tienminutengesprekken: De gesprekken van
komende maandag worden gehouden op de
Rengersborg.
Paasviering: Volgende week donderdag
houden we met de kinderen van groep 1 t/m
4 een paasviering op de Rengersborg.
Een fijn weekend! Juf Meta en juf Dineke
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Groep 7 en 8
(Locatie Rengersborg)
Op woensdag 9 april speelde ons meidenteam
de eerste ronde voor het schoolvoetbal. Ze
hebben met veel enthousiasme en plezier
meegedaan en dat is het belangrijkste.
Volgende week spelen de jongens (elftal!),
dus op 16 april. Zij moeten om 13.00 uur
aanwezig zijn.
Op donderdag 10 april hebben we de
projectweek met als thema ‘Ik vier dus ik
ben’ geopend. De leerkrachten deden een
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toneelstukje over een meisje dat haar
verjaardag moest vieren en niet wist hoe.
Daarna verzorgende juf Therèse en juf Ellis
van het Ivak nog een opening over het
thema. Voor alle duidelijkheid; het gaat over
vieringen en rituelen. De bovenbouw zal een
speciaal programma volgen. Eén van de
onderdelen is een bezoek aan de Nicolaïkerk
in Appingedam op maandagmiddag 14 april
(fiets mee!). Meester Allan gaat dan ook
mee. We hopen dat u op 24 april wilt komen
kijken naar de dingen die de kinderen hebben
gedaan en gemaakt tijdens deze
projectweek. Een groot deel van de
activiteiten doen we samen met de kinderen
van de Ripperdaborg.
Op 10 april was het theoretisch
verkeersexamen en alle kinderen zijn …
geslaagd! Een dag later, 11 april, moesten de
kinderen een ‘praktisch’ verkeersexamen
afleggen. Ook dat ging heel goed.
Nina heeft haar spreekbeurt gedaan over
Canada. Het was een boeiende spreekbeurt.
Volgende week gaat Wesley ons meer
vertellen over de post. Op 17 april zal Wesley
zijn spreekbeurt houden en de kinderen
moeten dan om 8.15 uur op school zijn,
omdat we naar de postsortering gaan. Fiets
mee!
De leeskring(en) waren voor Kayleigh over
Altijd bijten de buren van Paul van Loon en
voor Jordy over Kom op, volhouden! van Jan
van de Doel. Volgende week is de beurt aan
Chayenne.
De ouders van de kinderen in groep 7 hebben
een uitnodiging ontvangen voor de 10minutengesprekken op 14 april. Tot
maandag!. Goed weekend!

Een aantal data;
Op maandag 14 april gaan we gezamenlijk
een bezoek brengen aan de Nicolai kerk in
Appingedam. De kinderen moeten dan op de
fiets op school komen.
Op 17 april gaan we filmpjes maken met Ellis
van het Ivak voor de tentoonstelling van 24
april.
Op 23 april gaan we wandelen naar de
Molenberg om animaties te maken rondom
het thema ‘de Franse tijd’. Deze filmpjes
zullen gebruikt worden bij het gebeuren
rondom ‘De laatste vriend van Napoleon’.

Verjaardagen:

16 april

Anouk Rademaker

Groep 7 en 8
(Locatie Ripperdaborg)
Deze week zijn we van start gegaan met het
project ‘Ik vier, dus ik ben’ waarbij de
kinderen verschillende aspecten van
vieringen en feesten bij verschillende geloven
ontdekken. We werken met een
opdrachtenboekje op basis van verschillende
‘talenten’ (meervoudige intelligenties van de
kinderen. Er wordt hierbij samen of
zelfstandig gewerkt.
Groep 7 en 8 is druk bezig met de organisatie
van een ‘Paascircuit’ waarbij de kinderen van
de locatie Ripperdaborg samen een
paasmiddag vieren op donderdag 17 april. Ze
houden hierbij rekening met voorbereiding,
budget etc. en organiseren alles zelf! Er
zullen verschillende activiteiten te doen zijn
en er wordt zelfs geschminkt en er komt een
paashaas!
Complimenten voor de organisatie tot dusver!
Groep 7 is geslaagd voor het theoretisch
verkeersexamen! Gefeliciteerd!

Nieuwsbrief

4
11/4/2014

