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dinsdag 24 juni
vrijdag 27 juni
woensdag 2 juli
vrijdag 4 juli

belangrijke data voor de komende periode
contactavond
ouders/verzorgers
meesters- en juffendag
groep 1 t/m 8
Afscheid groep 8
groep 1 t/m 8
uitgifte info nummer 21
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
De fotograaf
In overleg met de schoolkring is besloten dat de schoolfotograaf elk schooljaar
foto’s gaat maken. In september zal de fotograaf een bezoek brengen aan de
school.
TSO
We hebben Tamara, onze vrijwilligster bereid gevonden om de tussentijdse
opvang te verzorgen. Tamara kan in principe op maandag, dinsdag en donderdag. Op vrijdag kan
ze niet. We zijn dus nog op zoek naar ouders die vrijdag de broodschool willen doen. Ook zijn we
op zoek naar invallers. Als u interesse heeft neem dan contact op met één van de leerkrachten.
Het schoolplein
Namens de ouders heeft Martin Vos een goed gesprek gehad met dhr. E. Boersma over de ingang
van de school en het plein. Er is besloten om het hekwerk aan de staatzijde aan te passen. Ook
zal het dorpsplein veiliger gemaakt worden. Door deze veranderingen hoeven de kinderen geen
gebruik meer te maken van het dorpsplein. Auto en fietsers worden gescheiden. Het is de
bedoeling dat voor de zomervakantie de werkzaamheden worden verricht. Het aanpassingsplan
ligt ter inzage op school Graag voor woensdag reageren.
Klussenmorgen
Op zaterdagmorgen 14 juni hebben de ouders weer de handen uit de mouwen gestoken. Alle
ramen zijn aan de buitenkant gewassen. Het dak is schoongemaakt. Ook het plein heeft een
opknapbeurt gehad. We willen alle ouders bedanken voor hun hulp.
Vervolg ouderavond
De ouderavond van 21 mei krijgt een vervolg. De schoolkring gaat in
september om de tafel zitten om de ideeën en plannen die op die avond
geopperd zijn uit te werken. We zullen u op de hoogte houden, want we
hebben uw hulp nodig.
Meester en juffendag.
Op vrijdag 27 juni is het groot feest op school. Het is dan meester- en
juffendag. Dit keer is het thema: WK voetbaltoernooi. Alle leerlingen
mogen verkleed op school komen. De gehele morgen gaan we spelletjes spelen. We zijn nog op
zoek naar ouders die ons op die dag willen helpen. U kunt zich opgeven bij de leerkracht. Het
wordt vast een prachtige dag.
Gezellige activiteit
Op woensdagmorgen 2 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
Nieuws van de GMR
Via de nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden over de onderwerpen die tijdens de GMR
vergadering besproken zijn.
Dinsdag 3 juni heeft de GMR weer vergaderd. We hebben met elkaar gesproken over passend
onderwijs. De financiële stromen zijn nog niet duidelijk. Daar wordt de zorg over uitgesproken
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door de GMR. De scholen zijn bezig vooruitlopend op om de arrangementen aan te vragen.
Verder kwam de scholing voor de GMR-leden en de evaluatie van de ABP voorlichting aan bod.
Tenslotte hebben we gekeken naar de vergaderagenda voor het schooljaar 2014-2015 en is het
financieel jaarverslag besproken.
Daniël de Leeuw, secretaris GMR, VPCBO Coevorden
Werken aan wat werkt
“Ik kan luisteren naar wat jij belangrijk vindt”
Om keuzes te kunnen maken, is het belangrijk dat kinderen naar
verschillende meningen kunnen luisteren, om zo te bepalen wat er
voor hen toe doet. Maar ook in vriendschap is luisteren naar elkaar
belangrijk .Vandaar dat we daar de komende weken veel
complimenten hopen te geven, en er ook over praten en oefenen. Wilt
u dat thuis ook doen? Benoem ,als u opmerkt dat uw kind aandachtig
luistert “Wat fijn dat je zo goed luisterde toen opa vertelde over
vroeger. Dat vond hij prettig. Heb je gehoord hoe het toen allemaal
anders was dan nu?” “Papa legde uit, waar we misschien naar toe
gaan op vakantie. Ik zag dat je goed luisterde. Wat vind jij er van?"
Nieuws uit de groepen
Kleuternieuws
De cito toetsen zijn gemaakt, deze worden op de contactavond met u besproken.
Het thema voor de komende weken is natuurlijk Voetbal.
Rekenen: wij gaan voetballen tellen, voetballen van groot naar klein, sorteren.
Taal: woordstukjes klappen, stempelen, rijmen en zin-woord-letter.
Natuurlijk wordt er ook gespeeld in de hoeken, geknutseld en er staat een voetbalspel in de klas.
Met de meester en juffendag mogen de kinderen verkleed komen. Ze mogen hun presentje
verstoppen in de klas.
Ik hoop u allen dinsdag 24 juni te ontmoeten tijdens de contactavond
Rekenen groep 3: wij zijn begonnen met sommen tot 100, in sprongen van 10 en 5:
10-20-30-40 enz.
5-10-15-20-25 enz.
Wilt u dit thuis met hen oefenen? Even 1x per dag 5 minuten?
Rekenen groep 4: Tafels zijn erg belangrijk, blijft u met de kinderen oefenen, ook in de vakantie?
Ze hebben allemaal de tafel van 7 gehaald, super trots op hen. Deze leren ze pas in groep 5.
Groep 3,4 en 5
Hieronder nog een foto van de zwemwedstrijden van groep 5 en 6. Marieke Eising is tweede
geworden en Babette heeft een derde plaats behaald.
Een knappe prestatie meiden!
Groep 3 is begonnen met kern 12. De laatste kern van
dit schooljaar. Het is nu belangrijk om woorden snel
en goed te kunnen lezen. Hiervoor is het belangrijk
om thuis te blijven oefenen, ook in de vakantie.
Groep 4 en 5 heeft een toets topografie gehad. Voor
groep 5 is dit een voorbereiding op groep 6, voor
groep 4 was deze toets vrijblijvend.
Zoals u wellicht gemerkt hebt, ben ik vrijdagmiddag
afwezig i.v.m. een begrafenis. Ook maandag ben ik afwezig i.v.m. compensatieverlof. 30 juni is
mijn laatste vrije dag.
Groep 6,7 en 8
Op vrijdag 13 juni zijn groep 7 en 8 wezen wedstrijdzwemmen in Noord-Sleen.
Het was erg spannend en iedereen heeft super goed zijn of haar best gedaan!
Hieronder nog even een aantal foto’s van de wedstrijden.
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Deze week is groep 7 heel druk in de weer met de Entreetoets.
Gelukkig hebben we tussen alle toetsen door ook nog tijd gehad om met de hele klas ons lokaal
in de oranjestemming te brengen. De klas is nu WK proef.
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