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belangrijke data voor de komende periode
maandag 5 juni
2e Pinksterdag(vrij)
dinsdag 6 juni
vrije dag
woensdag
verenigingsdag(kinderen vrij)
dinsdag 13 t/m vrijdag 16 juni
avondvierdaagse
donderdag 22 t/m vrijdag 23 juni
kamp
donderdag 29 juni
oud papier
donderdag 29 juni
uitgifte Info nummer 19
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Nieuws uit het team
Leesverbeterproject
Al enige tijd zijn we in samenwerking met de bibliotheek bezig om het leesplezier van de
leerlingen op onze school te verhogen. Zo is er op school een bieb ingericht. Verder
organiseren we elk jaar leesactiviteiten. Ook wordt er een vragenlijst door kinderen en
leerkrachten ingevuld. De zogenaamde leesmonitor. Een medewerker van de bieb heeft met
teamleden de leesmonitor besproken. Aan de leerlingen en leerkrachten worden allerlei
vragen gesteld over het lezen. Hier wordt een verslag van gemaakt. Een paar grafieken willen
we u niet onthouden

Pinksterweekend
De kinderen van onze school mogen volgende week genieten van een extra lang
pinksterweekend. Dinsdag en woensdag zijn de kinderen nl nog vrij. Donderdag 8 juni
verwachten we alle kinderen terug bij ons op school.
Verenigingsdag
Woensdag 7 juni is de twee jaarlijkse verenigingsdag van de VPCBO Coevorden.
Leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, pedagogische medewerkers en directies
komen deze dag bij elkaar om na te denken over het volgende thema: ‘Onze passie wordt
gevoed door ……’. Passie is één van de belangrijkste drijfveren om iedere keer je (betaalde)
werk te kunnen doen. Passie moet ook onderhouden worden. Twee sprekers nemen ons mee
in dit boeiende onderwerp
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Nieuws uit de groepen
Dodehoek les

Vandaag hebben de kinderen van groep 6,7 en 8 praktijkles gehad over de dode hoek. Het was erg
leerzaam. Meester Bert, bedankt voor je hulp!

Waterpret op het plein

Heerlijk spelen met de watertafel: vissen vangen, met het waterrad en met de waterpistool.

Lekker buiten eten en drinken
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Verkoeling....heerlijk!

😊

Vet-Cool-Gezond!!
Afgelopen woensdag en aankomende
woensdag zijn we in de bovenbouw aan de
slag gegaan met Vet-Cool-Gezond!! We
hebben veel informatie gekregen over
voedsel en gezond gedrag. Zo waren we met
z'n allen ook verrast over hoeveel energie je
nou eigenlijk verbruikt bij verschillende
sporten en hoeveel calorieën je dus eigenlijk
moet binnenkrijgen om onze eigen motoren
goed draaiende te houden. Gelukkig werd
ons wel verteld dat we af en toe gerust
mogen blijven snoepen.
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