Belangrijke data voor de komende periode:
donderdag 25 mei
vrijdag 26 mei

Hemelvaartsdag(vrij)
kinderen vrij

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

Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 5,90 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Enthousiaste ouders
Enige jaren geleden was er op de woensdagmiddag een
knutselclub in het dorpshuis van Schoonoord. Jammer genoeg is
de club ter ziele gegaan. Enkele ouders hebben plannen
ontwikkeld om de knutselclub nieuw leven in te blazen. Om dit
plan te realiseren hebben ze contact gezocht met Dorpsbelangen
en ook de opbouwwerker van Schoonoord en de Kiel is
ingeschakeld. We vinden dit als school een geweldig initiatief. We
ondersteunen deze ontwikkeling.
Het knutselen zal plaatsvinden in de schoolzaal van onze school.
Alle kinderen uit Schoonoord en de Kiel zijn welkom De eerste
knutselmiddag is op woensdagmiddag 24 mei.
Vakantierooster
Voor schooljaar 2017 – 2018 is het vakantierooster vastgesteld.
Bij deze ontvangt u het vakantierooster. Studiedagen van het team zijn hierin nog niet
opgenomen. Zodra deze zijn vastgesteld hoort u dat van ons.
Herfstvakantie 23 oktober tot en met 27 oktober 2017
Kerstvakantie 25 december tot en met 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie 26 februari tot en met 2 maart 2018
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag 30 maart tot en met 2 april 2018
Koningsdag en Meivakantie 27 april tot en met 4 mei 2018
Hemelvaart 10 en 11 mei 2018
Pinksteren 21 mei 2018
Zomervakantie 23 juli tot en met 31 augustus 2018
Parro
Alle ouders hebben de afgelopen weken een mailtje ontvangen met daarin de code om u aan te
melden bij Parro, de app waarin ouders en school snel, veilig en makkelijk contact met elkaar
kunnen opnemen. Heeft u de uitnodiging niet gekregen, dan hebben wij uw emailadres verkeerd
in ons systeem staan. Wilt u dat dan bij mij melden? Het is belangrijk dat alle ouders zijn
aangesloten, zodat u geen mededelingen mist
Wandel4daagse
Alle ouders/verzorgers hebben een uitnodiging ontvangen voor de
wandelvierdaagse op 13, 14, 15 en 16 juni in Schoonoord.
Kosten voor deelname aan deze vierdaagse zijn € 5,00 per kind.
Hiervoor krijgen de kinderen een oorkonde en een medaille.
Volwassene die 4 dagen gaan lopen en ook graag een medaille
willen, dat kan, zij betalen ook €5,00 per persoon. Maandag 29 mei
komt er een vervolg brief.
Voor meer informatie kunt u terecht bij Carla Grasdijk.
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Werken aan wat werkt
“Ik ben vrolijk” Deze week letten we op vrolijke en opgewekte kinderen.
Waarom? Kinderen die zich uiten, voelen zich vaak prettig, en dat is
natuurlijk belangrijk! Samen plezier maken, lol hebben, het fleurt je
leven en de sfeer in de groep. Kinderen worden zich zo bewuster van de
leuke dingen, dingen waar ze vrolijk van worden. “Je had echt plezier
vanmiddag volgens mij, toen je met Pieter en Jim in het zwembadje
aan het spelen was!” “Je komt zo vrolijk binnen, vertel eens?”
Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
We hoorden dat de meeste moeders/verzorgers erg waren verwend
tijdens moederdag. Van een ontbijt op bed tot cadeautjes geven aan
tafel. Deze en volgende week hebben we geen thema. Wel hebben we
taal- en rekenactiviteiten over het weer. Volgende week beginnen we
met de cito toetsen taal voor kleuters en rekenen voor kleuters. Dit is
voor gr. 1 en voor gr. 2. Deze toetsen worden in juli tijdens de
contactavond met jullie besproken. Natuurlijk mag u altijd even
binnenkomen om het na te vragen. 8 juni gaan we op schoolreis naar
het sprookjeshof in Zuidlaren. De kinderen hebben vandaag de
uitnodiging meegekregen.
Nieuws uit groep 3 en 4
Deze week ronden we in groep drie kern 10 alweer af. De kinderen kunnen nu al woorden lezen
die uit twee woordjes bestaan, zoals zwemvest, voetbal en duikplank. Ook
aan het oefenen met verhaaltjes sommen. In groep vier hebben we de
taaltoets afgerond, deze is heel goed gemaakt, top! De kinderen kunnen nu
de belangrijkste stukjes uit een zin halen en zelf een verhaal bedenken bij
plaatjes. Verder oefenen we heel veel met de tafels, hebben we van alles
opgemeten met een meetlint en optellen en aftrekken tot honderd gaat
steeds beter. Graag nog even aandacht voor het volgende; in verband met
een technische storing, waardoor we onze godsdienstmethode niet digitaal
konden gebruiken, stellen we de weekopening een weekje uit naar
maandag 29 mei.
Nieuws uit groep 5 en 6
Afgelopen week was juf Jolande twee dagen bij ons te gast, omdat juf
Ciska op kamp was. We vonden dit erg leuk, en hopen dat juf het bij
ons ook fijn heeft gehad. Er is erg veel getoetst de afgelopen week.
We hebben blok 5 van rekenen afgerond, en hoofdstuk 8 van taal
is ook getoetst. Volgende week beginnen we met de nieuwe
hoofdstukken. Ook de dictees van spelling zijn geweest, en we zijn
erg trots op het feit dat op beide dictees geen enkele onvoldoende
is gevallen! Super kanjers! Volgende week is een korte week i.v.m.
hemelvaart. We wensen iedereen fijne dagen toe.
Nieuws uitgroep 7 en 8
Ook ik heb alle ouders een mailtje gestuurd met daarin de code om u aan
te melden bij Parro, de app waarin ouders en school snel, veilig en
makkelijk contact met elkaar kunnen opnemen. Heeft u de uitnodiging
niet gekregen, dan hebben wij uw emailadres verkeerd in ons systeem
staan. Wilt u dat dan bij mij melden? Het is belangrijk dat alle ouders zijn aangesloten, zodat u
geen mededelingen mist. We hebben een prachtig kamp achter de rug. Begeleiders en kinderen
hebben genoten. Op RTV Noord is een kort item te zien met onze kids (rtv noord vandaag
gemist, uitzending 17 mei)

Hiep hiep hoera!!
dinsdag 16 mei
woensdag 31 mei

Lynn Cazemier
Simon Berkhout

groep 1
groep 6
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