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belangrijke data voor de komende periode
maandag 10 juli
contactavond/middag
woensdag 12 juli
koffieochtend
vrijdag 14 juli
meester en juffendag
dinsdag 18 juli
uitgifte Info nummer 21 met leerlingenwerk
woensdag 19 juli
afscheid groep 8
ma 24 juli t/m vr 3 sept.
zomervakantie



ouders/verzorgers
ouders/verzorgers
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
Gezellige activiteit
Op woensdagmorgen 19 juli spelen we weer de traditionele slagbalwedstrijd. Deze wedstrijd
begint om 11.00 uur. Alle ouders en grootouders worden voor deze festiviteit uitgenodigd.
Het wordt vast een spannende wedstrijd. Op deze morgen willen we ook onze vrijwilligers
bedanken die ook dit schooljaar veel werk voor ons hebben verricht.
Extra koffieochtend
Op woensdag 12 juli is er een extra koffieochtend. We willen u graag meer vertellen over de
schoolontwikkeling in schooljaar 2017 -2018. De koffie staat klaar om 8.30 uur.
Studiedag
Maandag 3 juli was er weer een studiedag. Als team kijken we dan terug en blikken we
vooruit. We maken afspraken wat we kunnen verbeteren in het volgend schooljaar. Ook
bespreken we welke nascholing we gaan volgen.
Tienminutengesprek
Maandagmiddag en maandagavond zijn er weer gesprekken over de vorderingen van uw
kind. We vinden het belangrijk dat deze gesprekken plaatsvinden.
Ontwikkelingen nieuwe schooljaar
● Techniek
In een samenleving waarin techniek een grote rol speelt, is behoefte aan
mensen met technische vaardigheden en kennis. Als je kinderen vroeg in
aanraking brengt met techniek, dan is de kans groter dat ze kiezen voor
een loopbaan in de technische sector. Daarom krijgt techniekonderwijs
Nieuws uit de groepen
een vaste plaats in ons onderwijsaanbod. We willen techniek een prominente plaats geven in
ons onderwijs. Daarom zijn er weer techniekweken op onze school en zal ons project in het
teken staan van techniek. Tevens willen we meer leerlingen kennis laten maken met de
techniekklassen
● Kind als uitgangspunt
Volgend schooljaar willen we meer het kind als uitgangspunt nemen. Dit betekent dat we ons
organisatiemodel gaan aanpassen. We volgen de leerling in zijn ontwikkeling. We zetten meer
digitale middelen in om de leerling op maat te bedienen.
● Leesverbeterproject
We vinden het belangrijk dat leerlingen plezier beleven aan het lezen. Enige jaren geleden
zijn we gestart met het leesverbeter traject in samenwerking met de bibliotheek.
In schooljaar 2017-2018 wordt de schoolbieb uitgebreid en mogen leerlingen boeken
meenemen naar huis. Ook zullen in alle groepen leuke leesactiviteiten plaatsvinden.
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Schoolreis

Wat een prachtig kunstwerk

Schoolreisje!!!!! Wij zijn er helemaal klaar voor!!!!!

Anne-mijn heeft de aandacht van alle kinderen! Even gezellig in de kring luisteren naar een verhaal.

Kamp

De bonte avond was een groot succes! Alle kinderen hebben een super leuk optreden gegeven. De jury
was unaniem: Mariska en Ditte waren de winnaressen van vanavond!
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