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Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 5,55 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk bedankt!

Belangrijke data
zondag
19 en maandag 20 mei
maandag 28 mei
dinsdag
29 mei
donderdag 31 mei

Pinksteren
weekopening juf Anita
praktisch verkeersexamen
uitgifte Opsteker nummer 17

groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 7 en 8
groep 1 t/m 8

Nieuws uit het team
NME
N.M.E. staat voor Natuur en Milieu Educatie. Ieder jaar doen alle groepen mee met een natuurproject waarbij
het consulentschap NME zorgt voor de materialen. N.M.E. is erop gericht dat alle kinderen actief bezig zijn
met maar vooral in de natuur. In week 25 starten we met het project bijen.

Leuke activiteiten
Eind mei en begin juni organiseren we gezamenlijk met het team van CBS De Kiel allerlei activiteiten. De
kinderen gaan koken op onze school en sporten in de turnhal. Ook gaat een groep knutselen op CBS De
Kiel. De activiteiten vinden plaats onder schooltijd.
Wat moet u verder weten:

De activiteiten vinden plaats op donderdagen 24 en 31 mei en 7 juni.

De activiteiten worden begeleid door leerkrachten van beide scholen.
 De leerlingen gaan op de fiets (onder begeleiding van een volwassene) of met de auto naar de plaats
van de activiteit

De activiteiten vinden plaats op de middag.

De kinderen zitten steeds in dezelfde groep en gaan een keer koken, sporten en knutselen.

De kleuters van CBS De Kiel gaan leuke activiteiten doen met onze kleuters.

Pinksterweekend en junidagen
Na de meivakantie en het Hemelvaartweekend zijn de kinderen binnenkort al weer een paar dagen vrij.
Allereerst het Pinksterweekend van 19 t/m 21 mei. De kinderen worden op dinsdag 22 mei weer op school
verwacht. In juni zijn alle kinderen nog twee dagen vrij namelijk op 18 en19 juni

Groep 7/8
Juf Jolande is al enige tijd ziek. Het genezingsproces duurt toch langer dan we aanvankelijk dachten.
Gelukkig zit er wel verbetering in haar toestand. Ze moet nog veel rusten. We wensen haar beterschap en
hopen dat ze snel weer de oude wordt. Meester Jordy heeft juf Jolande op een voortreffelijke manier
vervangen. In juni gaat meester Jordy echter werken voor een andere vereniging. We willen meester Jordy
bedanken voor zijn inzet en we wensen hem al het goede toe.

Doekoeactie
We hebben vanmiddag de doekoe- cheque in ontvangst mogen
nemen met een mooi bedrag van 274,82 euro erop!
Namens alle kinderen bedankt! Hiervan kunnen we weer nieuw
buitenspeelgoed aanschaffen! 😊 😊

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 ook 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
In groep 1 hebben we geen thema. Wel zijn we bezig met taken. We hebben deze
week een werkje voor het plakboek gemaakt. Volgende week gaan we bezig met het
spel seriant. Dit houdt in dat we reeksen gaan maken van bijv. lang naar kort of groot
naar klein.
In groep 2 werken we over de tuin. We hebben al veel woorden daarover geleerd bijv.
snoeischaar, tuinslang, sproeier, grasmaaier.
Ook zijn we druk bezig geweest met sprongetjes van 2 te tellen. Dit hebben we
gedaan a.d.h.v. een paar sokken.
Volgende week gaan we hiermee verder.

Nieuws uit groep 3 en 4
We zijn in groep 4 druk bezig met het oefenen van de tafels! De laatste kinderen moeten nog een sticker
halen voor de tafel van 3 en 4, maar het schiet mooi op! Straks krijgt iedereen zijn tafeldiploma! Met spelling
zijn we druk bezig met categorie 11. Dit is best lastig, maar gelukkig hebben we al aardig goed door wanneer
de tekendief of de dubbelzetter langs komt. Ook groep 3 heeft inmiddels al heel wat spellingscategorieën
geleerd. We werken met veilig leren lezen al weer toe naar het einde van kern 9!

Nieuws uit groep 5 en 6
Het zijn gekke, gebroken weken zo met alle feestdagen. Deze week weer een
gewone week. We zijn dan ook gewoon aan het werk. Met rekenen is groep 5
bezig met grote minsommen. Groep 6 is bezig met digitaal klokkijken, en doet
dit tot op de seconde nauwkeurig! antwoorden vinden. Groep 6 werkt aan
uitdrukkingen (in opperste concentratie, een gapend gat etc.).
Met spelling zijn we ook alweer bij thema 8. Het signaaldictee is op donderdag 24 mei. Maandag 28 mei
volgt het controledictee.

Nieuws uit groep 7 en 8
Na een héél lang weekend, zijn we weer flink aan de slag gegaan; behalve het gewone werk
stonden er 3 toetsen gepland. Natuurlijk was het ook leuk om te starten met de musical, wie krijgt
welke rol en wat voor liedjes gaan we leren? De rest houden we nog lekker geheim.
Meester Jordy vervangt in de maand mei nog juf Jolande. Hij gaat op 29 mei ook mee naar het
praktisch verkeersexamen in Sleen, waarbij we ervan uitgaan dat iedereen een goed
functionerende fiets bij zich heeft! Verder leven we op afstand mee met onze zieke juf Jolande. We
missen haar en wensen haar namens ons allemaal van harte beterschap.

Nieuws van de penningmeester
Herinnering !!!!!!
De laatste maanden van het schooljaar zijn alweer aangebroken en dat betekent dat de kinderen binnenkort
op schoolreis of schoolkamp gaan. Om deze te kunnen bekostigen vragen wij, net als andere jaren,
ouders/verzorgers om een bijdrage.
In overleg met de schoolkring is het volgende bedrag afgesproken:
Groep 1 en 2
€ 15,00,Groep 3 t/m 6
€ 30,00,Groep 7 en 8
€ 60,00,Zoals u waarschijnlijk heeft opgemerkt is de bijdrage anders dan voorgaande jaren. Wij hebben besloten om
het te splitsen. Deze bijdrage is alleen voor schoolreis of schoolkamp. De bijdrage voor sinterklaas, kerst,
Pasen etc. is reeds door u betaald.
Wij willen u verzoeken het bedrag zo snel mogelijk over te maken
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Verjaardagen
donderdag 31 mei
vrijdag
1 juni
donderdag 7 juni
zondag
10 juni
dinsdag
12 juni
dinsdag
12 juni
woensdag 13 juni
donderdag 14 juni

Simon Berkhout
Tess Doldersum
Tim van der Schuur
Lizzy Alting
Lian Hindriks
Kian Weitering
Lennart Jongbloed
Manuela van Loon

groep 7
groep 5
groep 4
groep 1
groep 5
groep 7
groep 8
groep 2

