Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 20 mei
2e pinksterdag (vrij)
woensdag 22 mei
meester en juffendag
maandag 27 mei
NME Project
wo 29 t/m vr 31 mei
kamp
maandag 3 juni
weekopening juf Jolande
dinsdag 4 juni
kleuterfeest
maandag 10 juni
weekopening juf Ina
maandag 10 juni
NME Project
maandag 10 juni
studiemiddag (kinderen vrij)
di 11 t/m vr 14 juni
wandel 4daagse
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De Opsteker
Dit keer geen nieuws van de groepen. In de volgende Opsteker kunt u weer nieuws lezen over
de groepen.
Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer € 17,- meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Meester en juffendag
Op woensdag 22 mei vieren we de meester en juffendag. De dag wordt geopend met het zingen
van het “meester- en juffenlied”. Bij goed weer zingen we buiten. Regent het, dan doen we het
binnen. Je mag deze dag verkleed op school komen. De kinderen hoeven deze morgen geen
eten en drinken mee te nemen. Alle kinderen zijn die dag om 12.15 uur vrij. De meesters en
juffen hebben er zin in! Vandaag ontvangen alle leerlingen een brief.
Jaarevaluatie
Woensdag 15 mei zaten de leerkrachten om de tafel om het schooljaar te evalueren. Op deze
bijeenkomst bespreken we of we alle plannen hebben uitgevoerd. Ook maken afspraken waar we
volgend schooljaar mee aan de slag gaan.
NME-project
Binnenkort starten alle groepen met het NME-project. Dit keer gaat het over vogels. De school
heeft een huismussenkast gekregen. We zijn benieuwd naar de resultaten. De ontdektochten,
die in de omgeving van de school uitgezet gaat worden, zorgen ervoor dat de kinderen op een
speelse manier vertrouwd raken met een aantal bekende vogels uit de schoolomgeving. Over
enkele weken kunnen de kinderen u van alles vertellen over dit project.
De nieuwe rekenmethode
De rekencommissie heeft al enkele rekenmethodes bestudeerd. Ze hebben al een voorlopige
keuze kunnen maken. Deze keuze zal nu in het team worden besproken.
Samsam dag
De kleuters van onze school, de Kiel en de van Royenschool en de peuters vieren op 29 mei een
gezamenlijk feest, genaamd Samsam dag.
We gaan allerlei spelletjes doen op het korfbalveld. Gisteren hebben de kleuters hiervoor een
uitnodiging ontvangen. We hopen op een feestelijke ochtend!
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 zeggen dat ze zo mooi kan tekenen.
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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!”
Koningsspelen 2013
Op vrijdag 26 april was het dan zo ver: de koningsspelen op de Slagkrooie.
We zijn de dag begonnen met koninklijke groepjes te maken.
Alle kinderen van groep 1 t/m 8 werden over de verschillende groepjes verdeeld.
In dat groepje werd er bij een juf gezellig het koningsontbijt genuttigd.
Daarna was de nationale aftrap. We hebben met de hele school ernaar gekeken en natuurlijk
het koningslied gezongen en er enthousiast op gedanst.
Om 10 uur was het tijd voor de spelen zelf.
Er stonden 16 spelletjes klaar met daarbij een enthousiaste vrijwilliger.
Er waren verschillende soorten spelletjes.
Behendigheidsspelletjes zoals kegelen en blikgooien en creatieve opdrachten zoals kleuren en
iets maken van strijkkralen maar ook snelheidsspelletjes zoals wasophangen en
vlaggetjessteken.
Na afloop kregen alle kinderen een certificaat en namens het bestuur een herinneringsbeker
mee om de koningsspelen niet te vergeten.
We kijken terug op een gezellige en zeer geslaagde morgen.
Als team willen we graag alle vrijwilligers bedanken die hun steentje hebben bijgedragen om het
voor iedereen een onvergetelijke morgen te maken.

zondag 19 mei
vrijdag 31 mei

Hiep hiep hoera!!
Jovino Latumahina
Simon Berkhout
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