
Grote Rekendag = groot succes+-x:! 
Rekenen is een belangrijk vak op de basisschool. Elke dag 
staat het op het programma. In de media wordt er regelmatig 
melding van gemaakt dat het Nederlandse rekenonderwijs 
daalt op internationale lijstjes en minder scoort. Of dat 
helemaal juist is, is maar zeer de vraag. Onze school scoort 
gelukkig wel goed op het rekenonderwijs en daar zijn wij best 
wel een beetje trots op. En natuurlijk doen wij mee met de 
Grote Rekendag. Dat betekent vaak op een andere, praktische 
en meer betekenisvolle manier bezig zijn met berekeningen 
e.d. En er moeten zaken worden onderzocht, zodat er ook 
ruimte is voor onderzoekend leren. Kinderen vinden het in 
ieder geval prachtig! Het thema dit jaar was “Bouwavonturen”. 
En iedereen weet dat als je gaat bouwen, een huis 
bijvoorbeeld, er allerlei berekeningen moeten plaatsvinden. 
Dus uitdaging genoeg. De opening van het schoolteam, een 

Bob de Bouwer-act, liet zien hoe het vooral niet moet. Er moest 
een gebouw midden op het plein komen met behulp van allerlei kratten. Onsamenhangend werd er 
gemeten (met meerdere maten) en een degelijke constructie wilde het maar niet worden. Dit tot 
groot genoegen van de aanwezige leerlingen. Kortom, zij konden laten zien hoe het wel moet. En 
dat deden ze! Zelden de kinderen zo fanatiek gezien met rekenen! En ja, rekenen is dus wel leuk, 
ook voor kinderen die het normaal gesproken minder waarderen. Zo zie je maar weer! Al met al 
weer gewoon een superleuke en leerzame dag op de Van Maasdijkschool! 
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Maandag 

April 
* Leerlingenraad.
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Dinsdag 
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Woensdag 
April 

*
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Donderdag 
April 

* Studiedag 
Ambion: school 

gesloten.
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Vrĳdag 
April 

* Goede Vrĳdag; 
school gesloten.
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Maandag 

April 
* 2e Paasdag; 

school gesloten.
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Dinsdag 
April 

*
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Woensdag 
April 

* Eindtoets 
groep 8  

* Schoolvoetbal-
toernooi groep 

5 t/m 8.
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Donderdag 
April 

* Eindtoets 
groep 8 

* ApenkooiXL 
groep 3 t/m 8.
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Vrĳdag 
April 

* Nieuwsbrief 
* Koningsspelen 
* Special 

Lunchday
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School gesloten van donderdag 14 
april t/m maandag 18 april 

Op donderdag 14 april hebben alle scholen van 
Ambion een studiedag. De kinderen zijn dan vrij. 
Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) en maandag 18 
april (2e Paasdag) zijn de kinderen uiteraard ook 

vrij. Dus ze hebben een heerlijk lang weekend met 
hopelijk veel zon. 



Opbrengst actie voor Oekraïne 
is maar liefst…. € 356,86! 
Diverse spontane acties van kinderen 

(haarvlechten, eten maken, lege flessen halen) 

heeft een prachtig bedrag opgeleverd. Dit is 
overgemaakt op giro 555! Alle kinderen hartelijk 

bedankt voor jullie inzet!

Groep 5 excursie 
kaasboerderij 
“De Deelen” in 

Tijnje! 
Je kunt natuurlijk 

veel lezen over het 
maken van kaas of 
er zelfs een filmpje 
over zien. Maar het 
beklijft veel meer 

als je er in het echt 
met de neus boven 
op zit. Van A tot Z 

zien, ruiken en 
voelen hoe het 

proces in 
werkelijkheid gaat. 

En het begint 
inderdaad bij….de 
koe! Mooie en lieve 

dieren die 
bovendien zeer 

aaibaar zijn. En ze 
eten zo maar uit je 
hand! Wat hebben 

ze veel geleerd, 
deze bofkonten! 

Dat ze ook nog op 
de tractor mochten 

en er een 
speeltuintje bij 

aanwezig was, is 
natuurlijk een dikke 

bonus!



De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 22 april 2022. 
Blijf ook het Ouderportaal volgen voor het allerlaatste nieuws, foto’s en de agenda.

Heerlijke sportmiddag groep 8 
in Sportstad! 

De kinderen van groep 8 konden zich helemaal 
uitleven in Sportstad!


Op uitnodiging van het CIOS mochten ze tal van 
sporten beoefenen in de grote zaal onder toeziend 

oog (althans via de reuzenposter) van Epke 
Zonderland.


De volgende sporten kwamen aan bod: voetbal, 
hockey, judo, en basketbal. Als toetje gingen ze 

nog een ouderwets partijtje trefballen. Ze hebben 
hun grenzen behoorlijk verlegd deze middag, dus 

kwamen ze moe maar voldaan weer thuis. Een 
echt top(sport)middag!


