Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 8 juni
woensdag 10 juni
ma 8 t/m do 11 juni
maandag 15 juni
donderdag 18 juni
donderdag 18 juni
vrijdag 19 juni
maandag 22 juni
wo 24 en do 25 juni
Woe 24, do 25, vrij 26
vrijdag 26 juni
Maandag 29 juni
dinsdag 30 juni
dinsdag 30 juni

weekopening juf Inge
meester en juffendag
avondvierdaagse
weekopening juf Ciska
uitgifte Opsteker nummer 20
schoolreis groep 3 t/m 6
rapport mee
contactavond
schoonmaakochtend/avond
schoolkamp groep 7 en 8
groep 1 t/m 4 vrij
weekopening juf Ina en juf Ciska
Afscheid groep 8
uitgifte Opsteker nummer 21

groep 6
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 8
groep 1 t/m 8
groep 3 t/m 6
groep 1 t/m 8
ouders/verzorgers
ouders/verzorgers gr 1 en 2
Groep 7 en 8
groep 1 t/m 4
groep 1 en 8
groep 1 t/m 8

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer €10,75 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt! Doet u de volgende keer ook mee? Elke maandag mogen de kinderen een beetje geld
meebrengen om kinderen ver weg een beter leven te geven!
Nieuws uit het team
De eindtoets
Enige tijd geleden hebben de leerlingen de eindtoets gemaakt. We waren
zeer benieuwd naar de uitslag. Dit jaar scoorden we als school 539 punten.
Dit is ruim boven het gemiddelde. We zijn best een beetje trots op onze
leerlingen en leerkrachten die gezorgd hebben voor zo’n prachtig resultaat.
Het continurooster
Sommige ouders hadden nog enkele vragen over het continurooster. Zo
vroegen ze zich af waarom de onderbouwkinderen op woensdagmorgen en
vrijdagmorgen verschillende eindtijden hebben. Dit heeft vooral te maken met het feit dat op
woensdag alle kinderen tegelijkertijd vrij zijn. Op de woensdagmorgen hoeven de ouders niet te
wachten op kinderen uit de bovenbouw. Omdat we op dit moment niet het aantal lesuren willen
veranderen heeft dit als consequenties dat de kinderen op vrijdag om 11.45 uitgaan. Ze
beginnen om half negen en eindigen om 11.45.
Volgend schooljaar
Volgend schooljaar zijn er enkele veranderingen in de organisatie. Enkele groepen worden dan ’s
middags samengevoegd. We zijn nu druk bezig om na te denken hoe we die middagen gaan
invullen.
Juf Anita
Juf Anita is weer volledig hersteld. Vanaf volgende week staat ze weer volledig voor de groep.
We zijn erg blij dat onze juf weer de draad kan oppakken.
Werken aan wat werkt
“Ik kan complimenten geven”
We hopen natuurlijk dat u uw kinderen overlaadt met complimenten,
iedere keer als er een aanleiding voor is! Maar als kinderen elkaar
complimenten geven, komen ze vaak nog directer aan. “Wat leuk, ik
hoorde je tegen Sonja zeggen dat ze zo mooi kan tekenen. Daar werd ze
wel blij van zag ik.” Of “Fijn dat je tegen Mark zei, dat hij zo mooi op zijn
gitaar gespeeld had. Daar werd hij vrolijk van!”
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Musical.
We zijn er zo hard mee aan de slag.. de afscheidsmusical van groep 8! De liedjes. De teksten.
De aankleding. We hebben gelukkig hulp van een aantal ouders, en daar zijn we erg blij mee!
Ook u willen we wat vragen. We hebben een aantal (schone, omgespoelde)
pakken vruchtensap nodig. Als u uw pak leeg heeft, zou u het dan willen
omspoelen en meegeven aan uw kind? Juf Jolande en groep 8 zijn u dankbaar!
Op dinsdagavond 30 juni wordt de musical opgevoerd voor de ouders van onze
groep 8. Is er een vader of moeder die de musical voor ons zou kunnen filmen en
op een dvdtje zetten? Als u dit kunt en die avond wilt doen, meldt dit dan bij juf
Jolande van groep 8. Alvast erg bedankt! Het zou zo’n leuke herinnering zijn voor
de kinderen!
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Deze week zijn we begonnen met het nme project vissen.
We zijn al druk bezig met allerlei taakjes over vissen. We gaan een vis
versieren met stukjes crêpepapier en we gaan vissen tekenen en hier
ecoline over doen. Ook hebben we weer een leuke thematafel over dit
project. Verder gaan we leuke liedjes leren over vissen. De citotoetsen zijn afgerond. De
uitslagen worden tijdens de contactavond met u besproken.
Nieuws uit groep 3 en 4
Vorige week hebben we de Cito toetsen afgerond. Wat hebben de kinderen hard gewerkt. In
groep 4 hebben we het laatste thema van taal afgerond met een toets. De laatste weken voor
de zomervakantie gaan we flink oefenen en herhalen met taal en woordenschat.
Met rekenen gaan we ons concentreren op de tafels, het blijkt dat die nog niet
helemaal geautomatiseerd zijn. En dat is toch wel erg belangrijk. Verder gaan
we rekenen tot 200. De eerste spreekbeurten zijn geweest en we hebben al veel
geleerd over honden en katachtige. In groep 3 hebben we kern 11 afgerond met
de eindsignalering. Op donderdag mag een van de kinderen iets vertellen over
zichzelf met behulp van de verteldoos. Erg leuk. Volgende week gaan we beginnen met het
project over “vissen”.
Nieuws uit groep 5 en 6
We zitten midden in de Cito-toetsen. De kinderen werken hard, en doen goed
hun best! Ondertussen ronden we ook nog hoofdstuk 9 van taal en spelling af.
Gelukkig is er ook tijd voor leuke dingen. We zijn bij de voorstelling Cavia
geweest. Renée en Mandy vertellen hierover:
De voorstelling van de cavia’s ging over cavia’s die vechten over wie de beste
is. Ze zongen liedjes ondertussen. De kinderen mochten stemmen wie de beste cavia is. De
cavia’s maakten ruzie en ze maakten kunstjes. Verder zijn we ook voorzichtig begonnen met het
vissenproject. Hier gaan we de komende weken verder over werken.
As. dinsdag 9 juni is het controledictee van thema 9.
Nieuws uit groep 7 en 8
Vorige week heeft groep 7 meegedaan met het praktisch verkeersexamen georganiseerd door
VVN in Sleen. Alle leerlingen hebben laten zien dat ze de regels kennen en kunnen toepassen!
Gefeliciteerd allemaal! De voorstelling die we mochten bekijken (Het verkeerde been van de
koning) was ook geweldig. Eén enkele acteur die een zaal vol kinderen wist te boeien, te grijpen
en te laten lachen. Geweldig!
Het schoolkamp komt nu ook echt dichtbij… en wat hebben we er zin in. U heeft de informatie
hierover al ontvangen, mochten er nog vragen zijn of dingen die u wilt bespreken, aarzel niet!

Hiep hiep hoera!!
zondag 7 juni
dinsdag 9 juni
vrijdag 12 juni
zaterdag 13 juni
dinsdag 16 juni
zondag 21 juni
woensdag 24 juni
vrijdag 26 juni

Tim van der Schuur
Evelien Katerberg
Lian L. Hindriks
Lennart Jongbloed
Annemarie Katerberg
Bram Schuttrups
Dewi Katuin
Dean Buutkamp

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

1
6
2
5
1
8
1
6
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