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Beste ouder(s) en verzorger(s), 

Wat fijn dat we iedereen weer 

kunnen ontvangen in school. Voor de 

kinderen is het ook leuk weer te 

mogen optreden voor hun familie en 

dat hebben ze de afgelopen weken 

weer vol overgave gedaan. Heel goed 

voor hun creativiteit en hun 

zelfvertrouwen. Dat er nog maar veel 

optredens mogen volgen. 

 

Wat gaat zo’n schooljaar snel, we zijn 

alweer bijna toe aan de meivakantie. 

Deze week doet groep 8 de eindtoets 

en natuurlijk wens ik ze hierbij veel 

succes, want het is toch altijd wel 

spannend voor de leerlingen. Na de 

meivakantie staan er –naast de 

gewone lessen– ook weer leuke 

zaken op het programma zoals 

schoolreisje, sportdag en voor groep 

8 kamp en de eindmusical. 

 

Ik wens iedereen alvast een heel 

mooie vakantie toe, 

Lonneke Bindels 

Informatiemoment groep 3: 

Op maandag 20 juni is er een informatie uurtje voor 

de aankomende groep 3. Meer informatie over dit 

uurtje volgt nog. 

Rapporten: 

Op donderdag 23 juni krijgen de kinderen uit de 

groepen 1 t/m 7 hun schoolrapport mee. De 

rapportgesprekken zullen plaatsvinden op: 

 

dinsdag 28 juni en woensdag 9 juni 

Het aanmelden zal verlopen via Social Schools. 

Hierover ontvangt u nog bericht. 

Mocht uw kind het schoolrapport nog niet hebben 

ingeleverd dan verzoeken wij u vriendelijk om dit zo 

snel mogelijk te doen. 

Agenda 
Vrijdag 22 april: 
Start meivakantie 
Maandag 9 mei: 
1e schooldag na de vakantie 
Donderdag 12 mei: 
Sportdag, Bag2school actie 
Woensdag 18 mei: 
Praktisch fietexamen Gr 7 
Donderdag 26 mei: 
Hemelvaart (kinderen vrij)
Vrijdag 27 mei: 
groep 1/4 vrij 
Dinsdag 31 mei: 
Start avond 4-daagse 
Maandag 6 juni: 
2e Pinksterdag (kinderen vrij) 
Woensdag 8 juni: 
Start kamp groep 8 
Vrijdag 10 juni: 
groep 1/4 vrij 
Vrijdag 24 juni: 
vrije dag groep 1/2 
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Boekenkast: 
We zijn met de groep 6b een wedstrijd 
aangegaan wie er de meeste boeken 
leest. Om te laten zien hoe ver we al zijn, 
hebben we een boekenkast in de klas. 
Elke keer als de kinderen een boek  
uit hebben, mogen ze een kaft kleuren en 
het boek in de boekenkast ‘zetten’. We 
hebben onze eerste boekenkast al vol!  

Sinterklaas: 
We zijn er al helemaal klaar voor: Sinterklaas. 
Op 4 december spelen we met de klas een spel 
met een dobbelsteen waarbij je cadeautjes uit 
mag pakken, door moet geven maar ook bij  
elkaar af mag pakken. Altijd weer spannend met 
welke cadeautjes je uiteindelijk naar huis gaat.  
Daarnaast gaan we met meerdere klassen samen 
een pietenhuis ontwerpen. Wij maken in  
tweetallen een kamer voor in het pietenhuis.  
Bijvoorbeeld een inpakkamer, een badkamer of 
een stal voor het paard. Als alle klassen klaar 
zijn, maken we er een groot huis van op het  
podium.  

Groep 6a 

Champignons: 
Omdat we vanwege corona er niet echt op uit kunnen, hebben we de natuur maar in de klas  
gehaald. Bij ons groeien echte champignons. We hebben er zo goed voor gezorgd dat er uit de 
schimmels champignons groeien. Nu is het wachten tot we ze kunnen oogsten.  

Groetjes Groep 6a 
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Mededelingen Brede School 

Peutergroep: 
Op de Peutergroep hebben we ons thema Kunst afgesloten met een mooi museum van alle 
kunstwerken van de kinderen. Tijdens Pasen zijn we nog wel even kunst bezig geweest: We hebben 
namelijk eieren geschilderd! 
 

Ons volgende thema start na de meivakantie: Puk op de boerderij. Dit thema staat in het teken van de 
lente en jonge (boerderij) dieren. 
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Actie Oekraïne: 
Met de verschillende groepen hebben we tasjes versierd en deze zijn gevuld met leuk speelgoed en 
lekker eten voor de kinderen uit Oekraïne. Wij willen iedereen bedanken die heeft meegedaan. Wij 
zorgen dat de spullen goed terecht komen.  

 

Beste ouders/verzorgers,  
 
Hierbij weer wat updates van Bindkracht10 
(Mohamed, Luis en Iris).  

Meidenclub/ jongereninloop 
Op de woensdagmiddag om de week organiseren wij een meidenclub (15.30-17.00) voor meiden uit 
groep 5 tot en met groep 8. Deze wordt georganiseerd door Iris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook hebben we dan een jongereninloop 15.30-17.00 is voor 10-
14 jaar 
En van 17.00-18.30 is voor jongeren van 14 tot 21 jaar. De 
jongereninloop wordt georganiseerd door Luis en Mohamed. 
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Meivakantie: 
In de meivakantie organiseren wij leuke activiteiten 
voor de kinderen uit Tolhuis. Voor meer informatie 
(en de flyers) zie Social Schools.  

Op woensdag 4 mei wordt er in samenwerking met 
Sportbedrijf Nijmegen een leuke sport en 
spelactiviteit georganiseerd in sporthal de Meijhorst.  

 
 
 
Pleinactiviteiten: 
Na de meivakantie starten we in samenwerking met Marly van de Lindenberg leuke activiteiten op 
het schoolplein. Deze zullen plaatsvinden op donderdagmiddag. Voor informatie houd Social 
Schools in de gaten.  

 
 
Voetbal: 
Zondag 10 april was er een groots, stedelijk 
zaalvoetbaltoernooi waarbij ook teams uit 
Tolhuis hebben doorgenomen. De teams 10
-12 jaar en 15-18 hebben hierbij zelfs de 1e 
prijs behaald! 

 

Expertise-filmpje: 
Hieronder een filmpje over ons werk. 
Opvoeden en opgroeien 0-12 || Onze expertises 

 

Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met: 

Iris, Luis of Mohamed 

https://youtu.be/SxCLovlZZ4M
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Thema Museum: 
We hebben de afgelopen weken rondom het thema Museum gewerkt. We hebben in onze klas een museum 
gemaakt met onze eigen kunstwerken. Ook zijn we op bezoek geweest bij museum het Valkhof in Nijmegen. 
 
In onze klas zijn de kinderen zelf kunstenaars geworden. We hebben beelden gemaakt van klei, Mondriaan 
schilderijen gemaakt en dingen geleerd over het maken van kunstfoto’s en mozaïek.  
Naast het maken van kunstwerken, zijn de kinderen ook aan de slag gegaan met het maken van een tangram op 
de Ipad of een mandala met mooie stenen en glitters op een dienblad.  

Groep 1/2 

We hebben op verschillende manieren de kunstwerken van Mondriaan 
nagemaakt.  

Museum bezoek: Museum het Valkhof.  
 
We zijn met de klas naar museum het Valkhof 
geweest. Voor sommige kinderen was dit de 
allereerste keer dat ze naar een museum gingen.  
Heel fijn om zo ons thema te openen, zodat de 
kinderen een goed beeld kregen; wat is een 
museum nu eigenlijk?  
 
Ze hebben veel mooie dingen in het museum 
gezien. Echte kunstwerken, maar veelal ook oude 
overblijfselen van de Romeinen. Dat zorgde voor 
veel verwondering.  
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Zelf opzoek naar schatten: 

We zijn erachter gekomen dat iedereen anders naar kunst kijkt en dat iedereen wat anders mooi 
vindt. In ons thema hebben we onder andere de boeken “Kikker vindt een schat ”en “Kobe in het 
museum” behandeld, hierin worden schatten in de natuur gevonden. Met onze groep zijn we ook 
opzoek gegaan naar schatten uit de natuur. We hebben gekeken naar vorm, kleur en textuur. Onze  
schatten hebben een plekje gekregen in ons museum in de klas.  

 

Groep 1/2 

    Groetjes, de Lieveheersbeestjes!                                                           Juf Lisa en Juf Sanne  
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Verkeersexamen groep 7 
 
Donderdag 31 maart hebben we het theoretisch verkeersexamen gemaakt. We hebben veel lessen 
verkeer gehad en heel veel geleerd. Het examen was spannend maar het ging goed. Iedereen is 
geslaagd! Woensdag 18 mei is het praktisch verkeersexamen. Daarna krijgt iedereen een officieel 
verkeersdiploma! 

Groep 7 - 8 

Dukendonckpodium 
 
Donderdag 14 april hebben wij opgetreden tijdens het Dukendonckpodium. Leuk om te zien dat er veel 
ouders kwamen kijken. We hebben gedanst, toneelgespeeld en reclames nagemaakt. Erg leuk om te 
zien en te doen.  

 

Schoolvoetbal 
De groepen 7-8 en 8 hebben mee gedaan met het 
schoolvoetbaltoernooi. Op woensdag 30 maart was team B aan de 
beurt. Op woensdag 13 april speelde team A. Team A en team B 
hebben goed en sportief gespeeld.  

Groetjes, Meneer Freek 

Eindtoets en Entreetoets 
Wisten jullie dat de eindtoets 
voor groep 8 er aan komt? 
Woensdag 21 en donderdag 22 
april is het zover. Alle kinderen 
uit groep 8 gaan dan de CITO 
eindtoets maken. Een spannend 
moment. We hebben er keihard 
voor gewerkt en we hebben er 
alle vertrouwen in. 
In de periode na de meivakantie 
gaan de kinderen uit groep 7 de 
Entreetoets maken. Tijdens de 
rapportgesprekken in juni krijgen 
de kinderen een voorlopig 
middelbare schooladvies.  


