Belangrijke data voor de komende periode:
vrijdag 19 juni
maandag 22 juni
wo 24 en do 25 juni
wo 24 t/m vr 26 juni
vrijdag 26 juni
maandag 29 juni
dinsdag 30 juni
dinsdag 30 juni
ma 6 juli t/m 16 aug.

rapport mee
contactavond
schoonmaakochtend en avond groep 1 en 2
kamp groep 7 en 8
groep 1 t/m 4 vrij
Weekopening gr. 1 en 8 (juf Ciska en juf
Alie)
afscheid groep 8
uitgifte Opsteker 21 met leerlingenwerk
zomervakantie

groep 1 t/m 8
ouders/verzorgers
ouders/verzorgers
groep 7 en 8
groep 1 t/m 4

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

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer €10.90 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Groepsverdeling
Vandaag ontvangt u een informatiebrief over de
groepsverdeling. Mocht u nog vragen hebben over de brief
dan kunt u gerust even contact met ons opnemen.
Juf Beppie
Juf Beppie is helaas ziek. Ze heeft een galblaasontsteking.
Ze moet de komende tijd rust nemen. We wensen haar
veel sterkte toe en hopen dat ze snel weer gezond wordt.
Vrijwilligersavond
De vrijwilligersavond op maandagavond 22 juni gaat niet door. Deze avond zal nu worden
gehouden in augustus of september.
Contactavond
Deze week ontving u een uitnodiging voor de contactavond. We verwachten alle ouders op dit
tien-minuten gesprek. Op dit gesprek kunt u met de leerkracht o.a. de laatste gegevens van de
citotoetsen doornemen. We hopen dat het goede gesprekken worden.
Werken aan wat werkt
“Ik kan luisteren naar wat jij belangrijk vindt”
Om keuzes te kunnen maken, is het belangrijk dat kinderen naar
verschillende meningen kunnen luisteren, om zo te bepalen wat er voor hen
toe doet. Maar ook in vriendschap is luisteren naar elkaar belangrijk
.Vandaar dat we daar de komende weken veel complimenten hopen te
geven, en er ook over praten en oefenen. Wilt u dat thuis ook doen?
Benoem ,als u opmerkt dat uw kind aandachtig luistert “Wat fijn dat je zo
goed luisterde toen opa vertelde over vroeger. Dat vond hij prettig. Heb je gehoord hoe het toen
allemaal anders was dan nu?” “Papa legde uit, waar we misschien naar toe gaan op vakantie. Ik
zag dat je goed luisterde. Wat vind jij er van?"
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Deze week ronden we het thema vaderdag af.
We zijn al druk bezig met een cadeautje, maar we verklappen niets
natuurlijk. Vandaag komt Klary van de bieb weer voorlezen aan de
kleuters. Nog een paar weekjes en dan is het vakantie.
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We zijn met veel dingen aan het afronden. De werkbladenboekjes zijn al bijna uit.
De takenboekjes zitten al vol met stickers.
Nieuws uit groep 3 en 4
De laatste weken voor de zomervakantie staan in het teken van het afronden van de lesstof. In
beide groepen staat voor rekenen volgende week de laatste toets
op het programma.
In groep vier werken we nog hard om de tafels onder de knie te
krijgen en hopen we dat we alle leerlingen hun tafeldiploma mee
naar huis kunnen geven. Met taal zijn we nog druk bezig met
woordenschat en spelling. In groep 3 hopen we eind volgende week
kern 12 af te ronden. Afgelopen dinsdag hebben we het ontdekpad
behorende bij het project Vissen gelopen. De kinderen hebben
allerlei opdrachten uitgevoerd. Het was heel geslaagd. In de klas
hadden we een kast ingericht met allerlei spullen en boeken over
vissen en we hadden een ‘bijna echt’ aquarium in de klas, zo mooi
was deze. En we hopen dat we vrijdag kunnen zeggen, dat we een
geslaagd schoolreisje hebben gehad!
Nieuws uit groep 5 en 6
De tijd gaat nu wel heel snel. Nog een paar weken, en dan is het
vakantie!
Op het moment van verschijnen van deze Opsteker hebben we
hopelijk een leuke schoolreis gehad, bij de Drentse Koe.
De schriften raken steeds voller, of zijn zelfs uit.
We ronden volgende week het laatste blok van rekenen af,
evenals het laatste hoofdstuk van taal.
De laatste dictees worden ook afgenomen. Dinsdag 23 juni is het
signaaldictee, en dinsdag 30 juni het controledictee.
Verder gaan we volgende week nog het ontdekpad doen, wat
hoort bij het project vissen. We hebben ook in de klas een hoek
ingericht over vissen, met zelfs echte vissen hierbij! Ook hebben
we veel geknutseld over vissen.
Nieuws uit groep 7 en 8
Spannende weken zijn het.. oefenen voor de musical, voorbereiden
op het schoolkamp, toewerken naar het afscheid van groep 8. En
het vissenproject waar we druk mee bezig zijn! ( We leren heel veel
dingen over vissen die we nog niet wisten! Er worden schitterende
PowerPoints gemaakt door de leerlingen.)
Een vraag voor het kamp: zijn er ouders die een koelbox willen
uitlenen aan de groep? Volgende week maandag of dinsdag
kunnen we ze goed gebruiken, en vrijdags krijgt u ze weer terug.
Alvast heel hartelijk bedankt!
Op dinsdag 30 juni is het afscheid van groep 8. ’s Morgens voeren
ze de spetterende musical “Start” op voor alle kinderen van onze
school. ’s Avonds doen ze dit voor hun eigen ouders, ook heel spannend! U krijgt nog een
uitnodiging voor deze avond, waarop ook de tijden staan vermeld. Ook hier plaatsen we een
oproep: wie heeft er een statafel die we mogen lenen op dinsdag 30 juni? Als u er eentje
beschikbaar heeft die dag, mag u een ‘appje sturen naar 06-2448 2008, naar Miriam Buutkamp.

Hiep hiep hoera!!
zondag 21 juni
vrijdag 26 juni

Bram Schuttrups
Dean Buutkamp

groep 8
Groep 6
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