
 Wist u dat...? 

 ... alle kinderen schoolfruit 

krijgen tot aan de zomervakantie? 

De Europese Unie geeft subsidie 

voor het fruit tot 4 juni. Daarna  

betalen we als school voor het fruit. 

Zo krijgen alle kinderen elke week 

lekker fruit en proeven ze soms ook 

groenten en fruit dat ze nog niet 

kennen. Zoals rettich.   
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   Verjaardagen 

         

        5 juni: Caitlin 

          9 juni: Sulaiman & Jahvayo 

        12 juni: Sidra 

      14 juni: Adam 

18 juni: Abdallaah & Ayoub & Rogenny 

22 juni: Saffae 

   Lezen op de Monchyschool 
   We zijn bezig om op allerlei manieren de kinderen te stimuleren te 

lezen. Zo hebben we voor de kinderen in de groepen 4 tot en met 8  

grote stapels boeken gekocht. De juf leest uit een boek voor, terwijl alle 

kinderen in de klas ook zelf een exemplaar hebben. Zo lezen ze mee, 

terwijl ze het verhaal horen. Het is leuk om op deze manier met de hele 

klas een leuk, grappig of spannend boek te lezen. 

Ook kun je van lezen veel leren. Er is zoveel in de wereld waar je over 

kunt lezen, en waar je nog zoveel over kunt weten. De lessen 

‘begrijpend lezen’ worden steeds beter en leuker! De kinderen zijn 

steeds gemotiveerder en worden steeds nieuwsgieriger. En dat is  

precies wat we willen... 

 Belangrijke data 

            Helaas gaan er veel momenten (nog steeds) 

            niet door die op de schoolkalender staan. 

Er wordt gewerkt aan een sportdag - die helemaal 

past binnen de corona-maatregelen. 

16 juni: sportdag voor groep 4 t/m 8 

17 juni: MR 

23-25 juni: kamp voor groep 8 

25 juni: kinderraad 

7 juli: sportdag voor groep 1 t/m 3 
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… de kinderen in groep 1-2 veel leren 

over sprookjes? Ze leren sprookjes 

kennen, ze praten over de wonderlijke 

verhalen, ze maken werk in het thema, 

en ze kunnen ook geweldig spelen. 

Het huis in het lokaal is het huis van 

Hans en Grietje geworden. Ook is er 

een mooie klok, waar de geitjes zich in 

kunnen verstoppen als de wolf komt... 

 

... er in groep 6, 7 en 8 gewerkt 

wordt over bloemen en bijen?  

Het begon met begrijpend lezen.  

De juffen zijn daarna zelf lessen 

gaan maken, om het onderwerp 

meer uit te diepen en te onder-

zoeken. Want wat zie je veel bijzon-

dere details als je een bloem met 

een loep of microscoop bestudeert!  


