INFO 21
5 juni 2015

zaterdag 6 juni
donderdag 18 juni
vrijdag 19 juni
dinsdag 23 juni
donderdag 25 juni
vrijdag 26 juni
woensdag 1 juli
woensdag 1 juli
vrijdag 3 juli

belangrijke data voor de komende periode
klussenochtend
schoolreis groep 4 en 5
uitgifte Info nummer 22
contactavond groep 2 t/m 7
oud papier
meester en juffendag
afscheid groep 8
uitgifte Info nummer 23
Laatste schooldag(kinderen ’s middags vrij)

ouders/verzorgers
groep 4 en 5
groep 2 t/m 8
ouders/verzorgers
groep 2 t/m 8
groep 2 t/m 8

Nieuws uit het team
Onderwijsinhoudelijke vernieuwingen voor volgend schooljaar
Volgend schooljaar gaan we verder met PBS. We zijn erg tevreden over de opbrengsten van deze
cursus. Leerlingen en leerkrachten hebben veel geleerd over goed gedrag. Op twee ouderavonden
hebben we de resultaten gepresenteerd. We willen de kinderen een compliment geven voor hun
inzet. Juf Tineke zal ons komend schooljaar begeleiden.
Techniekonderwijs is belangrijk voor onze leerlingen. Daarom gaan we volgend schooljaar een
start maken. We zullen zeker de projectweken gebruiken om een concrete invulling te geven aan
dit onderwerp.
Een aantal leerkrachten hebben de cursus Coöperatieve werkvormen gevolgd. We willen komend
schooljaar deze werkvormen meer gaan toepassen in ons onderwijs.
Klussenmorgen
Zaterdagmorgen is er weer een klussenmorgen. Hierbij nog een overzicht ter herinnering (zie
blz.2)
Avondvierdaagse
Dinsdag 9 juni t/m vrijdag 12 juni is de avondvierdaagse in
Schoonoord.
Ook dit jaar zou het leuk zijn om als school mee te doen. Je kan
de 5 of 10 km lopen. De kosten zijn €5,- pp (als je een medaille
wilt) Het is de bedoeling dat ieder kind een begeleider (bijv.
ouder, opa of oma) mee heeft, of je regelt dat je kind met een
andere ouder meeloopt. De organisatie is te klein om op alle
kinderen te letten.
Op deze manier wilde ik inventariseren, wie het leuk lijkt hier aan mee te doen en welke afstand.
Je kan dit mij of Elleke laten weten. Of inschrijven op de lijst in de hal. Groeten, Miriam Langelaar
(06-47448804) miriamlangelaar@hotmail.com Meer info. http://www.avondvierdaagseschoonoord.nl.
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 2 en 3
Het schoolreis bij de Beerze Bulten was leuk en
heel gezellig. Om 10 uur kwamen wij aan.
Snel de schoenen uit en spelen maar.
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Om 11.45 uur konden wij genieten van een voorstelling. De kinderen vonden het prachtig. Hierna
even pauze en lekker eten.
Daarna weer snel klimmen en klauteren. Tot slot een ijsje en terug naar school. Moe, maar terug
ziens op een prachtige dag, ging iedereen naar huis.
Groep 4 en 5
Dinsdag zijn we naar de voorstelling ‘Cavia’ geweest. Net als de 3 cavia’s bij ons op school hadden
ze soms ruzie. Gelukkig is het in de voorstelling goed afgelopen. De kinderen mochten tijdens de
voorstelling stemmen op de leukste cavia.

De bestemming van het schoolreisje is ook bekend. We gaan naar ‘De Drentse Koe’ in Ruinerwold.
We hebben er veel zin in! De kinderen krijgen nog een briefje mee met de vertrek- en verwachte
aankomsttijd.
Groep 6,7 en 8
Wat hebben de kinderen van groep 6 en 7 afgelopen 2 weken hard gewerkt aan de toetsen.
Groep 7 heeft de entreetoets afgerond en zijn nu bezig met de citotoetsen; groep 6 heeft de
citotoetsen allemaal gemaakt. De resultaten worden met u besproken tijdens de oudergesprekken
van 23 juni.
Alle kinderen van groep 7 zijn GESLAAGD voor het verkeersexamen. GEFELICITEERD!

3e klussenzaterdag
6 juni 2015
Contactpersoon: Eelco Nijboer
 372755
Ouders van :
Gijs en Bram Nijboer
Jan, Marieke en Wiljanne Kloosterman
Babette en Feline Zwiers
Zuzanna Pot
Daniëlle de Boer
Marit Vedelaar
Annemijn Stegen
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