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Belangrijke data:
Zondag
5 en maandag 6 juni
Dinsdag
7 juni
Woensdag 8 juni
Woensdag 8 juni
Woensdag 15 juni

Pinksteren
Alle leerlingen hele dag vrij
Studiedag team – leerlingen hele dag vrij
Nationale buitenspeeldag
Uitgifte Info nummer 19

KOM – Kind op Maandag
Handelingen 1: 12 – 26 en 2: 1 – 40 Vol vuur
De lege plek van Judas wordt ingevuld. Tijdens het Pinksterfeest komt de heilige
geest bij de leerlingen. Nu kunnen ze vol vuur gaan vertellen over Jezus en over
Gods koninkrijk. We lezen in deze periode over de profeet Samuel. Hij hoort als
kind de stem van God en wordt later een profeet. Als Israël een koning wil, zalft
Samuel koning Saul. Met Hemelvaart en Pinksteren lezen we de verhalen die bij
deze feesten horen.

1 Samuel 16: 1 – 23 en Psalm 23 Jou moet ik hebben
De profeet Samuel moet iemand zalven die later Koning kan worden. Zeven
zoons van Isai zijn niet degene die God bedoeld. Maar bij de achtste weet Samuel
jou moet ik hebben Koning Saul, die nu nog op de troon zit, heeft last van sombere
buien. Alleen David kan er met zijn harpspel voor zorgen dat de Koning zich wat
beter voelt. In psalm 23 zingt David over God die voor hem zorgt.

Zwemmen
We zwemmen er wat op los! Wat is het leuk om te zien dat onze leerlingen
zoveel plezier hebben tijdens het zwemmen! Toppers! We hebben al drie
keer mogen zwemmen, vandaag is de vierde keer. 15 juni mogen we nog een
keer zwemmen. We sluiten deze zwemlessen af met een heuse
schoolzwemwedstrijd op maandag 20 juni. We hebben er zin in!

Groep 1 t/m 7
Groep 1 t/m 7
Groep 1 t/m 7
Groep 1 t/m 7
Groep 1 t/m 7

Creatief
Op donderdag 12 mei is Dok2A geweest om met ons creatief aan de slag te gaan.

Groep 7/8
bekeek het werk van Hendrik Werkman en ontdekte wat Werkman dreef om te gaan drukken. Er lieten
zich inspireren door zijn prachtige illustraties ( ‘druksels’) die hij maakte met drukinkt. Ze maakten zelf een
beeldverhaal en drukten een korte tekst, letter of woord, met oude houten drukletters.

Met groep 5/6
ging het over ‘Mixen maar’. De kinderen leerden verschillende
technieken toe te passen: sjablonen snijden, druktechniek en
uitsparing. Door rollen, verven en schrapen ontdekken we de
meest mooie figuren. Welk dier ontstond er in hun werk?

Geef een boek cadeau!
De campagne Geef een (prenten)boek cadeau heeft als missie om alle
kinderen in Nederland te laten opgroeien tussen de mooiste boeken. Wat
zou het mooi zijn als ieder kind een eigen verzameling met de mooiste
kinderboeken in zijn kamer heeft staan – met als resultaat dat boeken
een vaste plaats krijgen in zijn of haar leven. Om die boekenkast te
vullen, bundelen boekhandels en diverse partners ieder jaar hun krachten
om een jeugdboek en een prentenboek beschikbaar te stellen voor een
klein bedrag.
De leerlingen van groep 1 en 2 hebben vanuit Fiers allemaal het boek ‘Ik
zou wel een kindje lusten’ gekregen. Hoe leuk is dat! Het boek is
geschreven door Sylviane Donnio en Dorothée de Monfreid.
Waar het boek over gaat? Een klein krokodilletje eet altijd bananen, maar
op een dag heeft hij trek in iets anders: hij zou wel eens een kindje
lusten! Zijn ouders weten zich geen raad en proberen hem allerlei ander lekkers voor te schotelen. Maar het kleine
krokodilletje is vastbesloten en gaat op zoek naar een kindje. Hij komt een meisje tegen, maar die laat zich niet zomaar
opeten… ‘Ik zou wel een kindje lusten’ is al jaren een van de meest populaire prentenboeken. Dit verhaal is leuk voor jong
en oud!

Kliederkerk
Iedereen is uitgenodigd voor de Kliederkerk!! 10 juli is er weer Kliederkerk in de kerk
Schoonoord (Kerklaan 35). Kliederkerk is het ontdekken van Bijbelverhalen op een
leuke en luchtige manier. Het thema deze keer is 'Storm op het meer' en hiermee
gaan we knutselen, spelletjes doen, praten en luisteren. Het is voor jong en oud! Dus
neem je ouders, broers, zussen, opa's en oma's ook mee! Het wordt vast leuk en
gezellig! Aanmelden is niet nodig. Tot dan!
Groetjes, De kliederkerkcommissie (voor vragen kunt u bij Judith Katerberg terecht)

Sociale veiligheid – oudervragenlijst
Er is u gevraagd een oudervragenlijst in te vullen gericht op ‘sociale veiligheid’. Dit jaar heeft 28% van de mensen die
uitgenodigd zijn de lijst ingevuld. We hopen de volgende keer op een hoger percentage, zodat de uitslag nog meer
weerspiegelt wat de mening van u als ouder is.
De uitkomsten van deze vragenlijst hebben we in het team besproken en delen we graag met u.
De sterke punten die naar voren komen zijn dat de leerlingen zich over het algemeen veilig voelen op weg van school
naar huis en omgekeerd én dat onze leerlingen zich veilig voelen in de klas. De leerlingen hebben een goede omgang
met de leerkrachten en de directie. Ook is er uitgekomen dat de leraren toegankelijk zijn als u problemen wilt
bespreken.
Waar we nog aan kunnen werken met elkaar is dat we nog meer aandacht besteden aan het pestprotocol en daar
alert op zijn. Dit doen we doordat we inzetten op PBS, we belonen goed gedrag, we ondernemen ook actie als we
gedrag zien dat niet wenselijk is. We zijn benieuwd naar de uitslag van de vragenlijsten die de kinderen volgend
schooljaar invullen. Dat is voor ons een goed moment om te kijken of we op de goede weg zijn. U mag ervan uitgaan
dat onze aandacht hiernaartoe blijft gaan.

Schoolreis 2022
We zijn op woensdag 24 mei met elkaar op schoolreis geweest naar Hellendoorn. 's Morgens om 08.45 uur zijn we
uitgezwaaid vanaf school. Wat hebben we genoten van deze dag! De kinderen waren heel erg enthousiast en hebben
zich goed vermaakt! Heel af en toe vielen er een paar regendruppels, maar dat mocht de pret niet drukken. 's
Middags om ongeveer 16.30 uur waren we weer terug op school. Moe en voldaan! #SchoolreisjeWasTop!

Vrije dagen na Pinksteren
Na het Pinksterweekend zijn de leerlingen allemaal nog twee dagen extra vrij! Dinsdag 7 juni én woensdag 8 juni zijn
onze leerlingen nog vrij! We zien onze leerlingen graag weer op school op donderdag 9 juni.

Vakantierooster schooljaar 2022-2023
Hieronder ziet u het vakantierooster voor komend schooljaar. Ook de overige vrije dagen staan hier al in vermeld.
15 t/m 23 oktober 2022
Maandag 24 oktober 2022
24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Vrijdag 10 februari 2023
25 februari t/m 5 maart 2023
7 t/m 10 april 2023
27 + 28 april 2023
29 april t/m 7 mei 2023
18 + 19 mei 2023
29, 30 + 31 mei 2023
Maandag 3 juli 2023
Vrijdag 21 juli 2023
22 juli t/m 3 september 2023

Herfstvakantie
Studiedag team – leerlingen vrij
Kerstvakantie
Studiedag team – leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Koningsdag + dag er na - vrij
Meivakantie
Hemelvaartsweekend
Pinksterweekend (incl. studiedag team)
Studiedag team – leerlingen vrij
Leerlingen om 11.45 uur vrij
Zomervakantie

Nieuws uit de groepen
Een promotiefilmpje maken over hun dorp
Dit was de opdracht die Frank aan de leerlingen gaf. Na het inleveren van de filmpjes
kwam Frank vandaag weer langs op school om nog meer te vertellen over het verbeteren
en bewerken van de filmpjes en gaf hij tips over het maken van nieuwe video's.
Bijvoorbeeld over de achtergrondgeluiden, het inspreken van tekst, keuzes maken over
wat je in beeld laat komen en of dit lang in beeld blijft en beeldvullend filmen.
Binnenkort ontvangen we van Frank de eindresultaten. Deze zullen we uiteraard ook
graag delen! Bedankt Frank! #hierkomikweg

De pauze is het leukst.... Als de juf en meesters mee doen
met een potje voetbal!

