Belangrijke data
dinsdag 5 juli
wo 6 en do 7 juli
maandag 11 juli
dinsdag 12 juli
vrijdag 15 juli
vrijdag 15 juli
maandag 18 juli

voor de komende periode:
vrijwilligersmorgen/contactavond
Schoonmaakochtend en avond gr. 1 en 2
Weekopening juf Ina en juf Ciska
afscheid groep 8
uitgifte Opsteker nummer 21
Kinderen ’s middags vrij
Start zomervakantie t/m 28 augustus

ouders/verzorgers
ouders/verzorgers gr. 1 en 2
groep 1 en 8
gr. 1 t/m 8 ouders/verzorgers
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer €14,40 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Klimaatsverandering
De verandering van het klimaat heeft ook
gevolgen voor het spelen op het schoolplein.
Door de grote hoeveelheden neerslag is onze
voetbalbak vaak een zwembadbak. Normaal
voetballen is dan niet meer mogelijk. De
jongens van de midden- bovenbouw hebben
een oplossing gevonden voor dit probleem. Ze
gaan in de natte periode watervoetbal spelen
en ze passen hun tenue aan.
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.
Vrijwilligersmorgen
Dinsdagmorgen vanaf 10.00 bent u van harte welkom op de
vrijwilligersmorgen. Het programma start om 10.00. Koffie en gebak
staat voor u klaar. Leerlingen van onze school verzorgen enkele
optredens.
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.
Schoolbieb
Er wordt volop gebruik gemaakt van de schoolbieb. Uit de monitor (zie vorige Opsteker)bleek
ook dat de leerlingen meer plezier beleven aan het lezen. We willen de moeders bedanken die
wekelijks voor de uitleen zorgen.
Nieuws uit de schoolkring
Oproep!
Vanwege verhuizing is Marieke gestopt als MR-lid. We hebben afscheid van haar genomen. Wij
zijn nu op zoek naar iemand, die ca 6 keer in het jaar tijd en zin heeft om de ouders van de
kinderen op onze school te vertegenwoordigen in de MR.
Lid zijn van de MR is een goede gelegenheid om invloed uit te oefenen op het wel en wee van
onze school. In sommige zaken heeft een ouder instemmingsrecht en bij andere zaken
adviesrecht.
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Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met leden van de MR/Schoolkring of u kunt het
aangeven bij de leerkracht van uw kind. Zijn er meer geïnteresseerden, dan worden er
verkiezingen uitgeschreven.
Wij hopen op veel aanmeldingen!
De laatste schoolkringvergadering werd
gehouden op de minicamping van onze
voorzitter. Door onze voorzitter werden de
leden getrakteerd op heerlijk diner. Nadat de
magen waren gevuld werden de volgende
zaken besproken:
● Schooljaarplan 2016/2017
● Gezonde traktaties op school
● Personeelsbezetting schoolkring
● Sponsorloop in september
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?"
Goede doelen:
Iedere maandagmorgen wordt er in de groepen geld verzameld voor de goede doelen.
Er is opgeteld tot nu toe 270 euro opgehaald.
Voor dit bedrag hebben we 2 doelen uitgezocht en het geld wordt evenredig over de
onderstaande doelen verdeeld.
We willen alle gevers en geefsters hartelijk bedanken!
ZENDING OVER GRENZEN:
Rekenen, lezen en schrijven. Onderwijs opent de weg naar een toekomst.
Zoals voor Klaudio Ahmetaj (11) uit Albanië. Klaudio's vader werkt af en toe in de bouw.
Doordat hij geen vaste baan heeft, is het leven elke dag een strijd. Klaudio's ouders zijn
regelmatig de wanhoop nabij. Maar Klaudio gaat elke dag vastberaden naar school. Dankzij
Zending over Grenzen heeft hij een gevulde schooltas en kan hij de bittere armoede thuis even
achter zich laten; op school is hij gelijk.
Kinderen uit kansarme gezinnen worden geholpen met schoolmateriaal (pennen, potloden,
schriften, boeken), zodat zij op school kunnen meekomen. Help mee!
Veel kinderen uit kansarme gezinnen verlaten voortijdig school. Schoolmateriaal helpt dit
voorkomen.
Voor € 35,- krijgt een kind voor een heel jaar schoolmateriaal.
EDUKANS:
Hongersnood in Ethiopië en Malawi
El Niño ontwricht het onderwijs in Oostelijk en Zuidelijk
Afrika. Het weerfenomeen doet oogsten mislukken en put
veestapels uit. Overstromingen in het ene gebied en
extreme droogte in het andere zorgen voor ernstige
voedseltekorten. Hele gezinnen lijden honger en
honderdduizenden kinderen lopen het risico te sterven van de honger. Naast het lichamelijke
leed van ondervoeding, ziet Edukans ook de effecten hiervan op de geestelijke ontwikkeling van
kinderen.
Kees de Jong, director International Cooperation, was onlangs in Malawi en zag de gevolgen met
eigen ogen: “De overstromingen hebben op sommige plekken de scholen verwoest.
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Ik zag een alarmerend hoog aantal leerlingen dat niet meer naar school gaat. Ouders halen
bijvoorbeeld hun kinderen van school om geld te verdienen en te overleven.”
Voor andere kinderen is de tocht naar school te vermoeiend; vaak moeten kinderen langer dan
een uur lopen. Met een lege maag is dat in de hitte niet te doen. “In sommige klassen is het
aantal leerlingen daardoor gehalveerd. Het effect van de voedseltekorten is duidelijk zichtbaar in
de ontwikkeling van de kinderen. Dat baart mij ernstige zorgen!”
Edukans helpt de meest kwetsbare gezinnen met extra voedsel. Dat delen we uit via de scholen
in Malawi en ook Ethiopië. Daarmee zijn de kinderen niet alleen nú geholpen. Op school leren zij
over betere landbouwmethodes en alternatieve gewassen, zodat zij in de toekomst weerbaarder
zijn.
Voor slechts 15 euro kan Edukans een gezin een maand lang ondersteunen met voedsel.
Een brief van een ouder Beste Speeltuinvrienden,
Zoals jullie waarschijnlijk al wel hebben gezien, neemt de speeltuin die gecreëerd wordt nabij het
nieuwe plan, rondom de Alle Boelensstraat en de ringstraat, al behoorlijke vormen aan. Wij als
speeltuinvereniging zijn dan ook erg blij met onze vrijwilligers en sponsoren! Zonder hen hadden we
dit niet kunnen realiseren.
Wij willen de kinderen hier in Schoonoord graag een plek geven om te spelen en te ontdekken, een
plek waar de kinderen ook de komende jaren nog kunnen blijven spelen. Jaarlijks zal er onderhoud
aan de speeltuin nodig zijn en dat kost geld. Daarom zijn wij op zoek naar donateurs. Ook is de
speeltuinvereniging is van plan om leuke activiteiten voor onze donateurs in de buurt te organiseren.
De jaarlijkse bijdrage is vastgesteld op 10 euro, maar u mag altijd meer doneren.
Als u lid wilt worden, dan kunt u uw contactgegevens doorgeven via de mail aan onderstaande
personen en de bijdrage overmaken op onderstaand rekeningnummer. Als al uw gegevens binnen zijn
ontvangt u van ons een donateurskaart.
Mariëlla Berkepies mariella_boe@hotmail.com
Krista Bouwknegt
kristabouwknegt@hotmail.com
Marieke Berkepies mariekeberkepies@outlook.com
Rekeningnummer:
t.n.v.:

NL40RABO0190588136
Speeltuinvereniging de Klimboom

Vriendelijke groet,
Speeltuinvereniging de Klimboom

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit 3 en 4
Deze week zijn we in groep 3 kern 11 aan het afronden. We geven
geen woordjes meer mee naar huis, de laatste weken gaan we veel
herhalen en oefenen. In de laatste week voor de vakantie krijgen de
kinderen een tasje mee naar huis, met boekjes op hun eigen niveau.
Tevens is dit tasje gevuld met een leuk tijdschrift en informatie voor
ouders om de vakantiedip wat lezen betreft te voorkomen. Ook de
laatste toets van rekenen is gemaakt. We zijn al een beetje aan het
oefenen met vermenigvuldigen, de kinderen vinden dit erg leuk. In
groep vier ronden we het laatste thema van taal ook af en de laatste
toets van rekenen is ook gemaakt. We zijn nu met rekenen regelmatig
bezig met rekenopgaven die de kinderen gezamenlijk maken. Zo oefenen we met samenwerken
en goed lezen van de vragen en natuurlijk rekenen. We zijn op dit moment bezig met
rekenvraagstukken over het pretpark. Uw kind kan er vast meer over vertellen. Op
dinsdagmiddag 12 juli vieren wij; juf Alie en juf Anita gezamenlijk onze verjaardagen. We gaan
er een gezellige middag van maken met elkaar.
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Nieuws uit groep 5 en 6
Wat was het leuk en leerzaam, de gastlessen
van muziekvereniging Crescendo Sleen voor
groep 5/6 over blaasinstrumenten. De
leerlingen zagen instrumenten, filmpjes en
muzikanten. Ze leerden een lied en deden een
quiz. Maar het allerleukste was natuurlijk….
zelf met muziek bezig te zijn. Volgende week
donderdagmorgen 7 juli, vieren juf Ciska en juf
Inge hun verjaardag. De kinderen mogen die
dag verkleed op school komen. We willen er
een gezellige dag van maken. De laatste
weken zijn in zicht, en er zijn al verschillende
boeken uit. Het laatste
signaaldictee van thema 10 is dinsdag 5 juli,
het controledictee is maandag 11 juli.
Nieuws uit groep 7 en 8
Het gonst in de bovenbouw... er klinkt muziek, er worden nog laatste toetsen en dictees
gemaakt, er wordt hard geoefend voor de musical! Nog anderhalve week, dan zijn onze oudste
leerlingen bijna brugklassers! We laten hen natuurlijk niet gaan zonder een mooie feestdag op
12 juli. Groep 7 doet ook mee met de musical, en zetten zich voor 100% in. Ouders hebben
informatie ontvangen over deze dag waar we allemaal ontzettend veel zin in hebben. Maar eerst
op 5 juli de bespreking van de uitslag van de entree toets voor de ouders van groep 7. Als het
goed is, heeft u allemaal een uitnodiging ontvangen. Tot dan!

vrijdag 8 juli
zaterdag 9 juli
donderdag 14 juli
vrijdag 15 juli

Hiep hiep hoera!!
Danny Struik
Juf Ina
Sam Berkhout
Step Bakker

groep 7
groep 6
groep 8
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