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Belangrijke data:
maandag
woensdag
donderdag
donderdag
zondag
donderdag

3 t/m vrijdag 14 mei
5 mei
13 mei
20 mei
23 en maandag 24 mei
27 mei

meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
uitgifte Info nummer 18
Pinksteren
oud papier

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
De verhalen uit de bijbel – Trefwoord
Week 19 t/m 21 (10 mei t/m 28 mei): Vasthouden
Inhoud: Een mooie of belangrijke gebeurtenis onthouden. Een persoon vasthouden.
In een verhaal, in een feest, in rituelen of in gedrag.
Bijbel: Hemelvaart (Handelingen 1); Pinksteren, je leven veranderen, je laten dopen,
alles samen delen (Handelingen 2).

Opening Moestuin
Morgen wordt onze moestuin geopend samen met de kinderen om 10 uur. We vinden het jammer dat u hier niet
allemaal bij kan zijn. Daarom hebben we gevraagd of RTV drenthe langs wil komen! RTV drenthe heeft een speciale
rubriek ‘op tjak'. Onze school komt om 20 over 10 live op de radio. Wij zullen u uiteraard ook via Facebook laten
zien hoe leuk het was!

Avond4daagse – Home edition
Ook dit jaar is het mogelijk een (avond)4daagse te lopen op eigen gelegenheid. Kijk hiervoor op
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition

Een extra wasje
Wie o wie helpt ons uit ‘de vieze was’? Welke ouder zou wel een extra wasje voor onze school willen draaien? U
kunt zich opgeven bij de groepsleerkracht, dan maken we er een rooster voor.

Schoolkamp en Schoolreis
In de bijgevoegde brief laat ik u officieel weten dat schoolkamp niet door kan gaan. We maken er deze dagen
samen een fijne tijd van (zonder slapen en corona-proof) en zullen groep 6 en 8 als troost mee willen nemen op
schoolreis. Wij hopen op uw begrip. De verdere invulling van deze dagen hoort u nog.

Afscheid groep 8 6 5 juli
Nu groep 8 zich over de cito eindtoets heeft gebogen mogen we eindelijk beginnen met het organiseren van een
feestje. We gaan Sander, Wout, Annemijn en Marit natuurlijk enorm missen en daarom verdienen ze een mooi
afscheid. 5 juli zal dit afscheid plaatsvinden, wat we gaan doen is nog een verrassing. Het zal rond 16.30uur
beginnen.

Vlaggenmast staat weer
Wat fijn onze vlaggenmast staat weer “fier” omhoog!

Woensdagen na de meivakantie
Helaas stopt juf Mel bij ons op school. Juf Mel werkte op de woensdagen bij ons en
zou na de meivakantie vaker komen. Juf Mel kan op haar andere school blijven en wij
begrijpen deze keuze. Al vinden wij het enorm jammer dat ze zo kort bij ons was. Wij
wensen juf Mel veel succes toe.
Meester Mike van C.B.S. de Slagkrooie komt van de meivakantie tot de
zomervakantie iedere woensdag lesgeven in groep 6 en 8. Hier hebben wij enorm
veel zin in. Welkom meester Mike.

Tips voor in de meivakantie



Uitgeverij Delubas heeft op hun website tijdelijk achttien Samenleesboeken gratis digitaal beschikbaar gesteld.
Leuk om in de meivakantie samen met uw kind(eren) te doen! Samenleesboeken - Tijdelijk gratis samenlezen
(delubas.nl)
Onze buurtsportcoach Mirthe heeft weer wat activiteiten voor onze kinderen in petto. In de meivakantie wordt
er van alles georganiseerd. Kijkt u hiervoor in de bijlage?

Schoolkamp / Schoolreis
Met onze spijt moeten we mededelen dat het schoolkamp gezien de corona maatregelen niet kan plaatsvinden op
de dagen die hiervoor zijn gereserveerd. Wij komen daarom met een alternatief programma. Dit programma gaan
de juffen en meester met de kinderen van groep 6 en 8 in elkaar zetten, zodat het fijne dagen worden. Zie hiervoor
ook de aparte brief gericht aan de ouders van groep 6 en 8. Het leuke is dat niet alleen groep 6 en 8 meedoen aan
het alternatieve programma, ook de andere kinderen van groep 1 t/m 5.
We willen proberen om schoolreis wel door te laten gaan (dit is natuurlijk nog onder voorbehoud). Het schoolreisje
zal met alle kinderen zijn, dus ook met groep 6 en 8.

Levelwerk - informatief
Juf Esther geeft bij ons op school levelwerk. Maar wat is eigenlijk levelwerk?
Levelwerk is bedoeld voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben in het
leren. De mogelijk geschikte “levelwerk-leerlingen” worden besproken tijdens
de groepsbespreking met leerkracht(en) en intern begeleider (juf Tineke). Snel
daarna wordt het ook met de ouders besproken bijv. tijdens het 10minutengesprek.
Elke week verzorgt juf Esther een extra instructie- en overleg moment voor de
leerlingen. We proberen dit altijd in kleine groepjes te doen, zodat coöperatief
geleerd kan worden. Op de levelwerk momenten bespreken we ook wat ze de
afgelopen week hebben gedaan. De inhoud van levelwerk is per groepje
verschillend, bijvoorbeeld: opdrachten uit een werkboek, maar ook werken
aan een spreekbeurt, werkstuk, muurkrant of zelfs een knikkerbaan maken.
Nu denkt u misschien wel wat kunnen kinderen leren van het maken van een
knikkerbaan? Maar hierin vinden kinderen veel uitdaging bijvoorbeeld in het
zoeken naar verschillende soorten kettingreacties of hoe ze een handleiding kunnen maken bij de knikkerbaan. Ook
krijgen de leerlingen naast een onderzoekende opdracht bijvoorbeeld een rekenopdracht. Dit zijn dan geen
standaard sommetjes maar leren ze onder andere hoe oude getallenstelsels werken. Tijdens het levelwerkmoment
hebben we het ook over werkhouding, fouten maken en vragen stellen. De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk
voor het levelwerk, maar krijgen hier uiteraard wel begeleiding in van de juffen en meester.

Nieuws uit de groepen
SPAAR JE OOK MEE?
Coöp Boezen Schoonoord is vandaag gestart met de jaarlijkse
#DOEKOE scholenactie. Bij uw boodschappen ontvangt u
DOEKOE-munten. Deze munten kunt u bij de COOP in een speciale
buis inleveren. Hiermee spaart de school geld voor buitenspeelgoed.
Aan het eind van de spaaractie mag de Kiel het gespaarde bedrag
gebruiken voor de aanschaf van buitenspeelgoed!
Wij hopen natuurlijk dat deze actie veel geld op gaat leveren.
Spaart u ook mee?

Wat zijn jullie Bere-goed stil geweest tijdens onze CITO, heel erg bedankt!" Vanuit groep 8 dan ook een bedankje
voor alle kinderen!

~~ KONINGSSPELEN ~~

