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Nieuws uit het team
Groepsindeling
U ontvangt vandaag een informatiebrief over de groepsindeling voor
volgend schooljaar. Volgend schooljaar ziet u weer dezelfde
gezichten. Dat is belangrijk voor de continuïteit. Juf Marjan verwacht
eind oktober een baby. We feliciteren haar. Juf Alie van de Slagkrooie
zal haar die tijd vervangen.
Gezellige activiteit
Op woensdagmorgen 1 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.
Afscheid juf Wilma
Juf Wilma heeft dit schooljaar leerlingen begeleid. Door een teruglopend leerlingaantal is dit niet
meer mogelijk. We vinden het heel jammer dat juf Wilma niet langer op
onze school kan werken. We hopen dat ze snel een andere baan vindt en
we willen haar bedanken voor haar inzet. Op woensdag 1 juli gaan we
haar in het zonnetje zetten.
Contactavond
Op dinsdagmiddag en dinsdagavond 23 juni worden alle ouders van de
groepen 1 t/m 7 uitgenodigd voor een tienminutengesprek.
Meester en juffendag.
Op vrijdagmorgen 26 juni is het groot feest op school. Het is dan
meester- en juffendag. Alle leerlingen mogen verkleed op school komen.
De gehele morgen gaan we spelletjes spelen. De kinderen hoeven die dag geen fruit en drinken
mee te nemen voor de ochtendpauze.
Nieuws en terugblik wandelvierdaagse
Afgelopen week hebben we met
een aantal kinderen meegelopen
met de avondvierdaagse in
Schoonoord. De meeste kinderen
liepen iedere dag 5 km en er waren
ook een paar die zelfs iedere dag
de 10km liepen. We hadden super
lekker weer en het was erg
gezellig. Ik organiseer dit alweer
een paar jaar voor onze school en
ga daar mee stoppen. Ik hoop dat er iemand is die de organisatie vanaf volgend jaar op zich wil
nemen.
Groeten, Miriam Langelaar
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Nieuws uit de groepen
Groep 2 en 3
De citotoetsen zijn klaar, de kinderen hebben hard gewerkt. De resultaten worden tijdens de
oudergesprekken besproken.
Volgende week vrijdag, 26 juni, mogen de kinderen verkleed op school komen.
Groep 2 werkt over het thema zomer: ijs, zon, zee, strand. Er
staat een tent in de school, ze kunnen vissen. Ook gaan de
kinderen volgende week een les van VLL maken, ik denk dat
ze het erg leuk zullen vinden.
Groep 3 maakt VLL kern 12 af. Met rekenen zijn wij aan het
herhalen en automatiseren. Zijn er ouders die willen helpen
met schoonmaken? Alles wat nog schoon moet, kan in de
wasmachine. U helpt ons enorm, als iedereen iets meeneemt
is het zo klaar. Vele handen maken licht werk.
Groep 4 en 5
Nog 2 weken gaan we naar school en dan begint de zomervakantie al. We
hebben al veel methodes uit dus zijn we nu druk bezig om de extra bladen te
maken en de extra opdrachten in ons rekenwerkboek. Ook hebben we een
opstel gemaakt over het afgelopen jaar en voor het thema vissen hebben we
in groepen een vis gekozen waar we informatie over hebben gezocht op
internet en alles als een muurkrant hebben verzameld. Het resultaat is erg
leuk en we hebben allemaal ontzettend ons best gedaan. Ook het werken in
word, plaatje invoegen en een bestand opslaan hebben we hierbij geleerd.
Ik ben op zoek naar ouders die thuis ons speelgoed zouden willen wassen. We hebben clicks, lego
en een knikkerbaan die wel een schoonmaakbeurt kunnen gebruiken.
29 juni heb ik compensatieverlof en is juf Marjan in de groep. 1 juli ben ik ook afwezig, wie mij
dan vervangt is nu nog niet bekend.
Dinsdag zal ik met alle ouders de resultaten van de toetsen bespreken en de kinderen krijgen
woensdag hun welverdiende rapport mee naar huis.
Het schoolreisje van gisteren is goed verlopen. We hebben samen een gezellige dag gehad. Foto’s
volgen later.
Groep 6,7 en 8
De laatste loodjes….Voor de kinderen van groep 8 is nu echt het
einde in zicht. Deze week zijn ze al op hun nieuwe school geweest
en hebben kennisgemaakt met hun nieuwe klasgenoten. Alle 4
kwamen ze terug met positieve verhalen en dat is natuurlijk fijn
om te horen! Woensdag 1 juli is voor deze kinderen dan ook de
laatste schooldag. We gaan er een fantastische dag van maken
die we afsluiten met een barbecue. De uitnodiging hiervoor volgt
nog.
We hebben inmiddels alle toetsen afgerond en de meeste
methodes zijn uit. We hebben allemaal een zomerwerkboekje in ons vak en we maken extra
stencils.
Dinsdag zijn de oudergesprekken en woensdag krijgen de kinderen allemaal hun rapport mee!
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