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Agenda  
maandag 25 juni: Cito-ouderportaal geopend, rapporten worden meegegeven. 
26 juni t/m 4 juli: Voorlopig-adviesgesprekekn groepen 7 
    10 min. gesprekken groepen 1/2 en 6. 
    10 min. gesprekken op aanvraag van de leerkracht of ouders 
dinsdag 26 juni:  Inloopochtend onderbouw 
woensdag 27 juni: Inloopochtend bovenbouw 
donderdag 28 juni: Inloopochtend middenbouw  

vrijdag 29 juni:  Zomerfeest, alle groepen zijn om 12.00 uur vrij! 
    11.45 uur: optreden middenbouw ‘Het elementenlied’. 
vrijdag 13 juli:  Opening schoolplein 
maandag 16 juli: Eindvoorstelling groep 8a 
dinsdag 17 juli:  Eindvoorstelling groep 8b 
donderdag 19 juli: Alle kinderen om 14.30 uur vrij: start zomervakantie.                
 

Mededelingen 
 
Zomerfeest 
Aanstaande vrijdag is het zover: het jaarlijkse zomerfeest! Hieronder nog de laatste informatie. 
Het elementenlied 
Dit jaar is er geen officiële  opening van het Zomerfeest dus hebben wij een muzikaal alternatief bedacht. 
De groepen 3, 4 en 5 zingen op vrijdag 29 juni om 11.45 uur het elementenlied op de trappen van het 
schoolplein. Komt u ook kijken naar dit optreden? 
Om 12.00 uur zijn alle leerlingen vrij en zij worden met u samen terug verwacht om 16.15 uur om het feest 
te vieren. Dresscode: wit met een vleugje vuur, water, aarde of lucht. Leef je uit! 
Open Podium 
Ook dit jaar is er tijdens het zomerfeest een open podium waar kinderen mogen optreden. De indeling van 
het open podium ziet u hieronder. Zo bent u op de hoogte wanneer de klas van uw kind aan de beurt is. 
Het open podium zal, net als vorig jaar, plaatsvinden beneden in de grote hal.  
Indeling open podium 29 juni  

3a: 16.30-16.35 
3b: 16.35-16.40 
3c: 16.40-16.45 
4a: 16.45-16.50 
4b: 16.50-17.00 
4c: 17.00-17.05 
5a: 17.05-17.10 

 5b: 17.10-17.15 

6a: 17.15-17.20 
6b: 17.20-17.25 
6c: 17.25-17.30 
7a: 17.30-17.35 
7b: 17.35-17.40 
8a: 17.40-17.45 
8b: 17.45-17.50 
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Verkoop 
De consumptiekaarten en de spelletjeskaarten voor de kinderen zijn te koop vanaf woensdag 27 juni, 
onderaan de trap of op de dependance buiten bij de ingang. Koop allen vóór het feest een spelletjeskaart, 
zodat je kind(eren) mee kan doen aan alle activiteiten op het feest. Tip: zet de naam en de klas op de 
spelletjeskaart. ’s Ochtends zullen er mensen van de OC de kaarten verkopen. Ook tijdens het feest zullen 
er kaarten verkocht worden, maar dan kan het erg druk zijn – dus koop vooral vooraf! 
Op de volgende momenten kunnen ouders de spelletjeskaarten en consumptiekaarten kopen: 
Woensdag 27 juni : 8.15 – 8.45 uur en 12.15 – 12.45 uur 
Donderdag 28 juni : 8.15 – 8.45 uur en 14.15 – 14.45 uur 
Vrijdag 29 juni  : 8.15 – 8.45 en 11.45 – 12.15 uur 
Graag gepast betalen!!! 
De consumptiekaart kost € 5,00. Hiermee kun je drankjes en hapjes halen. De spelletjeskaart kost € 2,50. 
Dit is inclusief limonade, chips en activiteiten. Broertjes en zusjes die niet op school zitten kunnen met de 
consumptiebonnen ook langs de activiteiten gaan (1 consumptiebon per activiteit) of zij kunnen ook een 
spelletjeskaart kopen, waarmee zij alle spelletjes kunnen doen. 
Hapjes 
Graag willen wij u vragen om wat lekkers te eten mee te nemen naar het feest.  
Denk aan een borrelhapje of iets dergelijks.  
 
Uitnodiging ouderavond 26 juni 
Graag nodigen we u uit voor een bijzondere ouderavond op dinsdag 26 juni. Dit is een avond die 
georganiseerd wordt in samenwerking met twee andere scholen. Samen vormen wij sinds kort de 
‘Pedagogische Alliantie Westlandgracht’. Vanuit deze alliantie zullen wij een aantal gezamenlijke 
boodschappen over pedagogisch beleid en ouderbetrokkenheid gaan uitdragen.  
Tijdens de ouderavond verzamelen wij uw meningen en ideeën. Onder andere op basis hiervan worden 
definitieve boodschappen geformuleerd. Tijdens de ouderavond zullen wij u meer uitleggen over de 
pedagogische alliantie. Bij de Pedagogische Alliantie Westlandgracht zijn aangesloten: de Fiep 
Westendorpschool, De Nautilus en OBS De Notenkraker.  
 
Programma 
17.00 – 17.30 Inloop 
17.30 – 17.45 Introductie Pedagogische Alliantie Westlandgracht 
17.45 – 18.30 Gezamenlijk diner 
18.30 – 19.45 Bespreken pedagogische dilemma’s a.d.h.v. theater 
19.45 – 20.00 Pauze 
20.00 – 20.50 Bespreken pedagogische dilemma’s a.d.h.v. theater 
20.50 – 21.00 Afsluiting 
Locatie 
Aula van Broedplaats Lely, Schipluidenlaan 12. 
Aanmelden 
In verband met het diner vragen we u om ons te laten weten of u aanwezig zult zijn. U kunt zich hiervoor 
aanmelden bij de administratie via info@bsdenotenkraker.nl.  
We hopen u de 26e te zien! Met vriendelijke groet,  
Jan van Aert (directeur Fiep Westendorpschool) 
Ella Rietveld (directeur De Nautilus) 
Antoinette van Zalinge (directeur OBS De Notenkraker) 

mailto:info@bsdenotenkraker.nl


 

Nieuwskraker nr. 19            Pagina 2 

 
Laatste schoolweek ouders mee naar klas 
U bent in de laatste schoolweek (16 t/m 19 juli) van harte welkom om ’s ochtends mee naar de klas van 
van uw kind(eren) te lopen.  
 
Ook de ochtend vrij op vrijdag 20 juli a.s. 
In onze planning stond dat de kinderen op vrijdag 20 juni om 12 uur vrij zijn. We hebben dit gewijzigd naar 
de hele dag vrij vanwege een grote interne verhuizing.  
Onze school groeit volgend jaar twee groepen. Er komt een derde groep 7 en een zevende groep 1/2 bij. 
Dit betekent dat we volgend jaar ook de portocabins op het schoolplein in gebruik gaan nemen. Dat zal het 
domein van de nieuwe groepen 8 gaan worden. Huisvesting gaat deze portocabins aanpassen aan de eisen 
voor een groep 8. Verder gaan de groepen 3 naar onze eerste etage verhuizen en de groepen 4 naar onze 
tweede etage. Dit wordt een hele dag sjouwen en wij willen dit met het team op onze laatste werkdag, 
vrijdag de 20ste,  gaan doen. Hierom geven we de kinderen een extra vrije ochtend.   
 
Dus vrijdag 20 juli is uw zoon of dochter de hele dag vrij: de zomervakantie begint voor uw kind op 
donderdag 19 juli om 14.30!  
 
We hopen dat u voor uw kinderen zelf iets kunt regelen. DONS is deze ochtend niet open, zij gaan om 
12:00 uur open. Hoe dit bij de andere opvangorganisaties is geregeld kunt u het beste zelf navragen.  
Mocht u in de problemen komen en geen opvang kunnen organiseren voor uw kind(eren) dan kunt u een 
mail sturen naar info@bsdenotenkraker.nl. Dan zal de school een oplossing verzorgen.  
We hopen op uw medewerking en begrip. Alvast hartelijk bedankt.  
 
Groepsbezetting 
Omdat onze school met twee groepen groeit en er een aantal leerkrachten vertrekt hebben wij op dit 
moment nog openstaande vacatures. Daarom kunnen wij de groepsbezetting voor schooljaar 2018-2019 
nog niet aan u bekend maken. Wij zijn in gesprek met een aantal kandidaten en wij hopen dat wij binnen 
twee weken de groepsbezetting aan u kunnen doorgeven.  
 
Zomerfeest van Combiwel 
Op woensdag 27 juni 2018 organiseren Combiwel Jongerenwerk, Junior en Sport een Zomerfeest om het 
activiteitenjaar af te sluiten. Het Zomerfeest wordt gehouden op het schoolplein van de Bockesprong en is 
van 12.30 – 17.00 uur en voor iedereen vrij om te bezoeken.  
Er zijn activiteiten op het gebied van sport, mode maken, estafette, natuur en techniek en nog veel meer. 
Jullie zijn van harte welkom! 
 

 
Specials van de groepen 5 
 
Maakland 
Groep 5a en groep 5b gingen op schoolreis naar Maakland en gingen hutten bouwen. Er was een 
kabelbaan over een rivier en drie meisje uit mijn klas die vielen in het water en ik viel en bleef haken en ik 
landde op mijn nek. 
Jurian (5a) 
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GYMLES 5A  
Met meester Bas hadden we atletiek les gedaan. 
Dat was heel leuk. 
We hadden het lijnenspel gedaan. 
Je had vijf lijnen en dan zegt de meester of juf een lijn. 
Als de meester een lijn zegt ren je naar die lijn toen. 
En wie als laatst bij die lijn is die is af en als je toch rent dan 
ben je af.  
En we hadden ook heel snel gesprint. 
Dan zegt de meester drie twee een. 
We hadden een wedstrijd gedaan. 
En we hadden ook speer geworpen. 
Het laatste spel was zombietikkertje. Als je de tikker bent dan mag je niet rennen maar wel lopen. Als je 
getikt word dan ben je ook een tikker. Tikker zijn is heel moeilijk  omdat je moet lopen. 
 
Deel {2} 
We hadden twee keer les gekregen van meester bas. 
We gingen kogel stoten. 
Dan moest je de kogel in je nek houden en dan gooien vooruit tegen de pion aan gooien . 
Maar als het niet lukt dan geeft het niet. 
We gingen ook sprinten. Dan staat een iemand op de kast staan en die is de schijdsrechter. 
En dan sprint je zo snel mogelijk en dan kwam je bij een pion en pak je een bal  
van de pion en ren je weer terug en gooi je de bal in een bak. 
Lotta en Sophie 
 
Gymles 5A 
Met meester Bas hadden wij atletiek gedaan. 
Zoals rennen en speerwerpen. We deden ook Zombie Tikkertje. 
We deden ook nog een spel maar ik weet niet hoe het heet maar we kunnen het wel uitleggen hoe het 
werkt.Je moet van lijn naar lijn rennen. En als je laatste bent ben je af. Met krijt kan je de lijnen tekenen. 
En er is lijn 1 lijn   2 lijn 3 en lijn 4. 
TIPS: 
-Bij speerwerpen kan je pijltjes gebruiken of ballen. 
-Bij zombie tikkertje kan je meester iemand uitkiezen die de zombie speelt. 
Gemaakt door Yves en hulp van Lenny 

 
Groep 5B 

 

Twee juffen door Emma, Madelief en Anna. 

Wij hebben twee juffen. Juf Esther en juf Dominique. Juf Dominique maakt heel veel grapjes en bij juf 

Esther knutselen we heel vaak leuke dingen. We kunnen ook heel vee van ze leren. Van maandag tot 

woensdag hebben we juf Dominique. En van donderdag tot vrijdag hebben we juf Esther. Einde. Oh ja, juf 

Esther is ook kinderboekenschrijfster. Nu echt einde. Oh ja, de kinderen geven juf Dominique altijd een 

massage. Nu echt echt einde.  
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De elementen door Indy, Renske, Jalyssa en Medén.  

Water aarde lucht en vuur zijn de vier elementen. Vuur is heet. Mensen kunnen er niet tegen. Vuur zijn 

kleine vlammetjes. Wat kan in sloten en rivieren stromen. In de lucht vliegen vogels en vliegtuigen. In de 

aarde leven mollen, wormen en andere soorten dieren.  

Sportdag 

 

Twee juffen door Yasmin, Nuria, Suze, Esmee en Mex.  

Juf Dominique: 

Ze is lief, aardig en staat altijd voor ons klaar. Ze legt alles snel uit en toch snappen we het. Ze maakt goede 

grappen en we lachen er altijd om. Ze kan goed helpen. 

Juf Esther: 

Ze is creatief en daar leren we veel van. En we mogen veel van haar. Ze heeft veel knutselideeën.  Ze geeft 

heel goed les. We hebben elke vrijdagmiddag lol met haar.  
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Rekenen door Liam, Otis en Seb. 

We hebben veel geleerd in groep 5. Bijvoorbeeld dat je onder elkaar kan rekenen. Af sommen makkelijker 

kan maken door bij het ene getal iets af te halen en bij het andere getal er bij te doen. We hebben met 

geld gerekend. Veel mensen vinden rekenen stom , maar als je het eenmaal begrijpt is het best leuk! Hier 

zijn een paar soorten manieren om te rekenen. 1. De wortel trekken. De wortel trekken is het omgekeerde 

van iets x zichzelf. Bijvoorbeeld 9 = 3 want 3 x 3 = 9. 2. Fakkeltijd. Fakkeltijd is iets ingewikkelder dan de 

wortel trekken. Hier een voorbeeld : 5! (! = fakkeltijdteken) = 5x4= 20 20 x 3 = 60 60 x 2 = 120 120 x 1 = 

120. 120 is het antwoord. Einde. 

Onze klas door Marko, Felix en Daan. 

Dit zijn de kinderen van onze klas : Felix, Daan, Marko, Indy, Otis, Meden, Nuria, Boet, Jack S, Jack L, Mink, 

Cas, Yasmin, Liam, Emma, Mex, Suze, Annick, Matthias, Esmee, Anna, Solange, Seb, Renske, Ranya, 

Madelief en Jalyssa.  Dat zijn de kinderen uit onze klas en ze zijn super leuk en ze helpen graag. We hebben 

meer dan 6 vakken en ons thema is de Elementen. Onze kunstvakken zijn bevo, drama, gym , dans en 

muziek. We hebben tekeningen gemaakt van de elementen: vogels, vissen. Onze meester Wim  zingt met 

ons het elementenlied. 

Knutselen door Annick, Ranya, Solange en Boet. 

Ons verhaal gaat over knutselen. We houden van knutselen omdat, we onze fantasie erin kwijt kunnen. We 

hebben al verschillende dingen op school gemaakt. Bijvoorbeeld vuurvogels, tekeningen over de 

elementen, fantasie dieren en getekende poppetjes. Dus zoals je hoort houden we van knutselen.  

Knutselen doen we vaak bij juf Esther en bij bevo met juf Marjon. Nu doen we het vaker met juf Esther, 

omdat bevo is afgelopen.  En volgend jaar hebben we juf Esther niet meer en dan hebben we weer meer 

bevo van juf Marjon. Althans dat denken we. Nou dit was het verhaal over knutselen.  

Aardrijkskunde door Jack L, Matthias en Mink 

Dit thema van aardrijkskunde gaat over land van rivieren. Water begint in de bergen. Hoog in de bergen. 

Daar zijn bronnen, dat zijn de beginnen van de rivieren. We weten wel een paar rivieren: 1. Is het 

Amsterdam-Rijnkanaal. Drukste kanaal van de wereld. 2. De Waal. 3. De IJssel. In Zwitserland kun je raften 

op de Rijn. Matthias en Mink hebben dat gedaan, maar het lijkt hun wel leuk.  Waar waren we ook alweer. 

O,ja. Het eind van een rivier noem je de monding. Bij topografie leer je waar alle provincies liggen en waar 

alle rivieren liggen. 

*** 


