Belangrijke data voor de komende periode:
di 14 t/m vr 17 juni
vrijdag 17 juni
maandag 20 juni
vrijdag 24 juni

avondvierdaagse
uitgifte Opsteker nummer 19
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Goede doelen
De leerlingen hebben de afgelopen 2 weken €15,95 meegenomen. Alle gevers en geefsters:
hartelijk bedankt!
Nieuws uit het team
Pinokkio
De samenwerking met kinderdagverblijf Pinokkio verloopt voorspoedig. Er is veel overleg tussen
de leerkrachten en de leidsters. De peuters en kleuters leren elkaar kennen en er zijn momenten
dat ze samen op het plein spelen. In samenwerking met Pinokkio gaan we nu onderzoeken of in
ons gebouw ook dagopvang mogelijk is voor 0 tot tweejarigen. We houden u op de hoogte van
de ontwikkelingen
Schoolvakanties
Hierbij het overzicht van de vakanties in
VAKANTIES
schooljaar 2016 -2017. In de
Herfstvakantie
17-10'16 t/m 21-10-'16
activiteitenkalender die u ontvangt op de
Kerstvakantie
26-1216 t/m
06-01-17 eerste schooldag van het nieuwe
Voorjaarsvakantie
20-0217 t/m
24-02-17 schooljaar staan ook de vrije dagen en
Pasen
14-0417 t/m
17-04-17 middagen vermeld. Dit is nu nog niet
Koningsdag + Meivakantie
24-0417 t/m
28-04-17 bekend.
Veranderingen van taken binnen het
Hemelvaartsdag
25-0515 t/m
26-05-17 team
Pinksteren
05-0617 t/m
07-06-17 Juf Alie heeft met veel energie en
Zomervakantie
24-0717 t/m
01-09-17 enthousiasme de afgelopen jaren haar
ib-taken uitgevoerd. Ouders met een
hulpvraag konden altijd bij haar terecht. Het ib-werk is door de jaren heen wel veranderd. Het is
nu veel administratief werk en dat betekent veel op kantoor zitten. Wanneer je hart ligt bij het
begeleiden van kinderen kun je tot andere afwegingen komen. Daarom heeft juf Alie besloten
om te stoppen met haar ib-taak. We zullen we haar dus meer voor de groep zien.
Tineke van Dijk (iber van cbs De Kiel) zal haar taak overnemen. In een volgende Opsteker zal ze
zich aan u voorstellen
Avondvierdaagse
Leerlingen van onze school doen mee aan de avondvierdaagse. Veel
ouders wandelen ook mee. Dinsdag is de eerste wandeldag. We
wensen en ouders en kinderen veel wandelplezier.
Kamp en schoolreis
De kinderen van groep 7/8 hebben een geweldig kamp gehad. Ook
het schoolreisje viel bij de leerlingen in de smaak. We willen alle ouders bedanken die hun
medewerking hebben verleend aan de activiteiten
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
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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!”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
De schoolreis zit er weer op. Zo strepen we alles af en naderen we de zomervakantie.
Nog een paar weken te gaan. Volgende week gaan we nog even verder met het thema
vaderdag. We zijn al druk bezig om iets te knutselen, maar dat vertellen we natuurlijk niet. Het
moet wel een verrassing zijn voor alle papa’s.
Volgende week krijgen we er nog een nieuwe leerling bij nl. Manuela van Loon.
Ze wordt 14 juni 4 jaar. We hopen dat ze een leuke en leerzame tijd bij ons op school zal
krijgen.
11 juli vieren Reina en ik ‘s morgens onze verjaardag.
De kinderen mogen verkleed op school komen.
Nieuws uit groep 3 en 4
De afgelopen weken hebben we heel erg hard gewerkt aan onze Cito toetsen. Ze zijn achter de
rug en iedereen heeft heel goed zijn best gedaan. We hebben een paar welverdiende vrije
dagen achter rug en het schoolreisje staat voor de deur; wat een gezelligheid. Volgende week
gaan we weer hard aan de slag; nog een paar weken tot de zomervakantie. De tijd gaat heel
snel! Groep 4 gaat beginnen aan het laatste thema van taal, deze heet “De avondvierdaagse’.
Hoe toepasselijk, want een heel aantal van ons gaat deze ook lopen. Groep drie is begonnen
aan kern 11 van Veilig leren lezen. De brief met de woorden gaan deze week mee naar huis.
Nieuws uit groep 5 en 6
We hebben een drukke weken achter de rug. We zijn hard aan het werk geweest met alle Citotoetsen. Gelukkig hebben de kinderen goed hun best gedaan!
We zijn veel aan het leren van elkaar, we zijn nl druk bezig met de spreekbeurten. We hebben
al veel gehoord over konijnen, katten, brand en over onze buik. Erg leuk!
In de volgende Opsteker kunt u lezen hoe we het gehad hebben op onze schoolreis naar
Wildlands.
Het controledictee van thema 9 is op donderdag 16 juni.
Nieuws uit groep 7 en 8
Wat waren ze enthousiast
vorige week woensdag, de
leerlingen uit onze groep. Ze
konden niet wachten om op
kamp te gaan! En wat waren
ze moe en hees op
vrijdagmiddag toen we hen
opwachtten. Het kamp stond
in het teken van Expeditie
Robinson, waarin het
draaide om sportiviteit,
doorzettingsvermogen,
samenwerking en
intelligentie. Elk team en elk
teamlid deed ontzettend zijn
best. Het was een spannende strijd die uiteindelijk door team Rood werd gewonnen. Ook zijn er
aan een paar leerlingen nog individueel oorkondes uitgereikt, voor samenwerking, doorzetting
en intelligentie. De spelletjes en opdrachten waren behoorlijk avontuurlijk! Gelukkig dat jullie
daarna heerlijk een paar dagen vrij waren om bij te komen!

Hiep hiep hoera!!

dinsdag 7 juni
donderdag 9 juni
zondag 12 juni
zondag 12 juni
maandag 13 juni
donderdag 16 juni

Tim van der Schuur
Evelien Katerberg
Lian L. Hindriks
Kian Weitering
Lennart Jongbloed
Annemarie Katerberg
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