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Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 6,60 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk bedankt!

Belangrijke data:
vrijdag
vrijdag
maandag
vrijdag

21 juni
21 juni
24 juni
28 juni

kinderen vrij
studiedag
weekopening juf Inge
groep 1 t/m 4 vrij

groep 1 t/m 8
team
groep 5 en 6
groep 1 t/m 4

Nieuws uit het team
Buitenspeeldag
Woensdagmorgen 12 juni was er veel te beleven op ons schoolplein. Al
vroeg in de morgen speelden de kleuters en de leerlingen van groep 7/8
met elkaar. Samen werd er fijn gespeeld op het plein.
Na de pauze speelden de groepen 5/6 en 3/4 op het schoolplein. De
gymleraar had de leerlingen allerlei nieuwe spelletjes geleerd. De
spelletjes werden nu in praktijk gebracht. Van de vereniging ontvingen de
leerlingen een prachtig jongleersetje. En nu thuis maar oefenen.

Renovatie schoolplein
Het is eindelijk zover. Twee speeltoestellen worden vervangen. Twee weken geleden is het klimtoestel
geplaatst en deze week wordt het speeltoestel met de glijbaan geplaatst.

Vakantierooster 2019 - 2020
Hieronder vindt u het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar. Studiedagen
van het team zijn hierin nog niet opgenomen. Zodra deze zijn vastgesteld hoort
u dat van ons.
Herfstvakantie 21 oktober 2019 t/m 25 oktober 2019
Kerstvakantie 23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 17 februari 2020 t/m 21 februari 2020
Pasen 10 april 2020 t/m 13 april 2020
Meivakantie 27 april 2020 t/m 8 mei 2020
Hemelvaartweekend 21 en 22 mei 2020
Pinksteren 1 juni 2020
Zomervakantie 6 juli 2020 t/m 14 augustus 2020

Tien-minuten gesprek
Vandaag ontvangt u een uitnodiging voor het tienminutengesprek. We verwachten alle ouders op dit tienminuten 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
Groep 1 en 2
We zijn in groep 1 en 2 begonnen aan een nieuw thema!
Omdat we op schoolreis naar het 'Cowboy en Indianen
Speelreservaat' gaan, werken we hier in de klas ook aan.
Groep 1 heeft een kano met vishengels in de klas, in groep 2
werken we rondom tenten. We kunnen leren van veel vragen:
hoe woon je in een tent? waar zien we tenten en wat neem je
mee wanneer je slaapt in een tent?
We hopen dat nog meer ouders zich aanmelden om kinderen naar Coevorden te rijden of op te halen, op 27
juni (schoolreisje)!
Het einde van het schooljaar komt in zicht. Wilt u de ochtend van 3/4 juli vrij houden om ons een handje te
helpen bij de schoonmaak in groep 1/2? We zouden het ook fijn vinden als ouders in deze week speelgoed
mee naar huis zouden willen nemen om schoon te maken. Alvast bedankt voor de medewerking:)

Groep 3 en 4
Nog maar een paar weken te gaan en dan is het alweer zomervakantie, de weken vliegen voorbij.
Aanstaande donderdag gaan de kinderen op schoolreis naar Duinenzathe in Appelscha. We hopen op een
mooie en gezellige dag. Vrijdag kunnen de kinderen uitrusten, want dan zijn ze een extra dagje vrij.

De meesters en juffen gaan dan vergaderen. Volgende week woensdag gaan juf Marjan, juf Anita en
meester Roald er een feestelijke dag van maken. We willen dan onze verjaardagen vieren. De kinderen
mogen verkleed op school komen en hoeven geen eten of drinken mee die dag.
Verder zijn we nog hard aan het werk, taal ronden we volgende week af in groep 4 en ook in groep 3 zijn we
bijna aan het eind van kern 11.

Groep 5 en 6
Na een heerlijke vakantie zijn we weer uitgerust begonnen. En de volgende vakantie
is alweer in zicht. Wat gaat het toch hard, zo aan het eind van het schooljaar.
Alle Cito-toetsen zijn afgerond. We zijn ze druk aan het verwerken. Ook de
methodelessen schieten mooi op. Thema 8 van taal en spelling is afgerond, en we
zijn hiermee aan het herhalen en verdiepen. Met rekenen zijn we nog bezig met
blok 6. In beide groepen gaat het over (grote) keer- en deelsommen.
Ook zijn er nog leuke activiteiten: Morgen gaan we met elkaar op schoolreis.
Maandag 24 juni heeft onze groep nog een keer de weekopening. Bij deze nodigen
we u van harte uit.

Groep 7 en 8
Als we naar buiten kijken, lijkt het hoogzomer! Maar binnen wordt nog wel hard gewerkt; de musical krijgt
steeds meer vorm en er wordt van alles voorbereid voor het afscheid van groep 8… Ook in het geheim!!! Van
een aantal groep 8-ouders hebben we inmiddels een ingevuld strookje in een gesloten envelop
teruggekregen. Willen de anderen dat ook nog inleveren? Verder krijgen jullie binnenkort een brief met meer
informatie over 10 juli; de laatste schooldag van jullie zoon/dochter.
Voor groep 7 geldt dat de GGD jullie heeft uitgenodigd voor het gezondheidsonderzoek wat altijd in groep 7
plaatsvindt. Dit jaar op 28 juni. Is het gelukt de vragenlijst digitaal in te vullen via www.mijnkinddossier.nl?
Wanneer dit niet lukt, horen we het graag. Dan zorgen we voor een papieren versie van de vragenlijst.
Verder kregen we de vraag: “Wanneer is de uitslag van de Entreetoets binnen?” Het antwoord is: Tijdens de
contactgesprekken op dinsdag 2 juli willen we deze uitslag aan ouder(s) én kind meedelen. We verwachten
dus beiden op het gesprek te komen, zodat we dat samen kunnen bespreken.
De brief met de voorkeur (zit bij deze Opsteker) voor de middag /de avond graag inleveren bij de leerkracht,
ook als jullie geen voorkeur hebben, horen we dat graag.
En het duurt nog best lang, maar vrijdagavond 20 september staat bij een aantal groep 7 leerlingen nu al in
de agenda! Dan wordt het Hendrik Weggen Schoolkorfbaltoernooi namelijk gehouden. Opgeven kan nog tot
1 juli. Wie doet er nog meer mee?

Verjaardagen
woensdag 26 juni
donderdag 27 juni

Lotte van der Werf
Dominic Snijder

groep 4
groep 5

