
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 Koningsspelen 

Vrijdag 23 april doet onze school mee aan de 

Koningsspelen. We zouden het leuk vinden als 

alle leerlingen in het rood/wit/blauw of oranje 

gekleed op school komen. We doen dit jaar 

geen Koningsontbijt (i.v.m. corona), daarom 

het verzoek om gewoon het tussendoortje 

voor groep 1 t/m 4 mee te geven en voor 

groep 5 t/m 8 een tussendoortje en eten voor 

in de middag.   

 

De groepen 1 t/m 4 draaien in de ochtend een gewoon programma (in te vullen 

door de leerkracht) en voeren daarnaast een spelcircuit uit op het schoolplein 

(groep 1 en 2) of op het voetbalveld. ( groep 3 en 4) 

De groepen 5 t/m 8 draaien tot 12 uur een gewoon programma (in te vullen door 

de leerkracht) en voeren daarnaast een spelcircuit uit op het voetbalveld.  

We zullen het spelcircuit openen met het lied die bij de Koningsspelen hoort: zij aan 

zij, van Kinderen voor kinderen.  

 

Thema/letter/onderwerpen groep 1: 

In week 19 werken de kinderen van groep 1 over het thema; moeder/familie.  

We werken rondom de letter “m”. (Welke woorden/voorwerpen beginnen met de 

“m“ vooraan?) 

In de weekplanning komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod;  

Oefenen van de telrij t/m 12. (evt. lager/hoger) 

Cijfersymbolen t/m 12 (evt. lager/hoger) herkennen en koppelen aan hoeveelhe-

den. 

Oefenen van rollenspel rondom ‘bloemenwinkel’ met behulp van rollenkaarten, 

tulpen, kassa, geld, inpakken, enz. 

Het onderscheiden en herkennen van klankgroepen (lettergrepen/stukjes) in 

woorden met de “m” vooraan. 

Oefenen en herhalen van de aangeboden letters; s, b, h, j, p, w, k, f, z, l , n en m 

met de klankgebaren erbij. 

Woordenschat uitbreiden met woorden/boeken over moeder/familie. 

Liedjes/versjes over familie. (eindrijm oefenen) 

Oefenen met het benoemen van de buurgetallen t/m 12. 

Spelenderwijs tellen met sprongen van 2. 

Terugtellen van 12 t/m 0. 
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Ouderbijdrage  

De ouderbijdrage voor het 2e kwartaal (schooljaar 2020 / 2021) wordt op 30 april 2021 afgeschreven  

Gevonden voorwerpen 

Vandaag hebben de kinderen gekeken bij de tafels met gevonden voorwerpen. Er is veel blijven liggen. 

Deze voorwerpen blijven nog 14 dagen na de meivakantie  in de bak.. Daarna wordt de bak geleegd.  

Deze bak staat bij de ingang van groep 3-4 ,dus u kunt nog 14 dagen in de bak kijken of er iets in zit van 

uw kind. 

SFB Mysterie Sportjacht in de meivakantie 

Na het grote succes in de voorjaarsvakantie is de SFB Mysterie Sportjacht terug met nieuwe routes! 

Kun jij met de schatkaart alle mysteries oplossen? En zet je bij de sport-stops ondertussen de high score? 

 

SFB Mysterie Sportjacht 

Maandag 26 april Eibergen (startpunt Pickerhal) 

Woensdag 28 april Ruurlo (startpunt VV Ruurlo) 

Donderdag 29 april Neede (startpunt SC Neede) 

Dinsdag 4 mei Beltrum (startpunt VIOS) 

Vrijdag 8 mei Borculo (startpunt VV Reünie) 

 

Aanmelden kan met een groep van maximaal 6 kinderen. Je 

groep kan bestaan uit gezinsleden, klasgenoten of teamgenoten 

(vereniging). Ouders/verzorgers dienen zelf in te schatten of het 

team begeleiding nodig heeft. Per groepje mogen er maximaal 2 volwassen begeleiders mee. 

We starten vanaf een vast beginpunt, per aangemelde groep krijg je van ons een bericht in welk tijdslot je 

kunt vertrekken. Eenmaal aangekomen helpen wij jullie op weg. Tijdens de speurtocht zijn er leuke 

(sportieve) activiteiten onder begeleiding van het SFB-team.   

 

Lijkt het je leuk om mee te doen? Opgeven kan via www.sjorssportief.nl, en dit kan tot 24 uur voordat de 

sportjacht start! 

Voor vragen zijn wij bereikbaar op: 0545-476 727 (whatsappen naar dit nummer kan ook).  

 

Uiteraard kun je ook prijsjes winnen!  

 

Tot in één van de kernen!  

Team SF 

 

Jarigen 

26 april  Rens  Gr. 6-7 

1mei  Simon  Gr. 6-7 

11 mei  Lotte  Gr. 3B-4A 

14 mei  Vera  Gr. 2-3A 

16 mei  Femke  Gr. 4B-5  

17 mei  Fenna  Gr. 3B-4A 

18 mei  Yme  Gr. 6-7 

20 mei  Teun  Gr. 6-7 

 

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 

We wensen iedereen een fijne vakantie! 

 

De volgende nieuwsbrief komt uit op: 20 mei. 

 

 

 

 

http://www.sjorssportief.nl
https://www.google.nl/search?sxsrf=ALeKk01mukUSUU8NETA4Lrj3FFbvVLB4Fw%3A1613666432112&source=hp&ei=gJguYJbvA-zjsAeU4ZKABQ&iflsig=AINFCbYAAAAAYC6mkPaPX3izjEcNlWBkBECYtrUPuDTQ&q=sportfederatie+berkelland&oq=sportfederatie+berkelland&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjE

