Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 17 juni
donderdag 20 juni
vrijdag 21 juni
maandag 24 juni
maandag 24 juni
woensdag 26 juni
donderdag 27 juni
donderdag 27 juni
Vrijdag 28 juni
maandag 1 juli
dinsdag 2 juli
vrijdag 5 juli
ma 8 juli t/m vr 16 aug

weekopening juf Anita
schoolreis
rapport mee
weekopening juf Inge
contactavond
schoonmaakavond gr. 1 t/m 8
vrijwilligersavond
schoonmaakochtend gr. 1 en 2
schoonmaakochtend gr. 1 en 2
weekopening juf Ina en juf Jolande
afscheid groep 8
kinderen ‟s middags vrij
zomervakantie

groep
groep
groep
groep
groep
groep

4
3
1
6
1
1

t/m 6
t/m 8
t/m 8
t/m 8

groep 1 en 2
groep 1 en 2
groep 1 en 8
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer € 16,40 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Groepsindeling
Maandag 17 juni ontvangt u een brief over de groepsindeling voor volgend schooljaar. Hebt u
nog vragen over deze indeling dat kunt u contact opnemen met Herman Veerbeek.
Contactavond groep 1 t/m 7
Vandaag ontvangt 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.
Nieuwe rekenmethode
Volgend schooljaar gaan we starten met een nieuwe rekenmethode. We
hebben gekozen voor de methode: Alles telt. We zijn erg enthousiast over deze methode. We
verwachten er veel van. Met deze nieuwe methode kunnen we nog beter differentiëren. Kinderen
die meer kunnen, krijgen meer uitdaging. Kinderen die zeer veel moeite hebben kunnen gaan
werken in hun eigen maatschrift.
Schoolreis
Donderdag 20 juni gaan gr. 3 t/m 6 op schoolreis. We bedanken de activiteitencommissie voor
hun inzet. We hopen dat kinderen en begeleiders een leuke dag hebben.
Afscheid groep 8
Op dinsdag 2 juli nemen we afscheid van groep 8. De kinderen van deze groep zijn druk bezig
met de musical. We vinden het erg fijn dat ook ouders de helpende hand uitsteken.
Nieuws uit de GMR
Via de nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden over de onderwerpen die tijdens de GMR
vergadering besproken worden.
Afgelopen dinsdag 11 juni heeft de GMR vergaderd in de Fontein te Sleen.
Tijdens deze vergadering kwamen o.a. de volgende punten aan de orde:
Samenwerking met de peuterspeelzalen met de Vereniging.
De prognose en begroting
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De plusklas voor kinderen van groep 5/6.
Hoe kunnen wij onze scholen profileren.
Toezichthoudend lid van het Bestuur.
Na de laatstgehouden ledenvergadering zijn de statuten van de VPCBO
gewijzigd met het oog op de Code Goed Bestuur. Wij mogen als GMR
een lid voor het toezichthoudend deel van het bestuur voordragen.
Ontwikkelingen binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Hardenberg, Dalfsen, Ommen, Coevorden.
Vanaf het volgend schooljaar kunt u de notulen lezen op de website van de Vereniging.
Namens de GMR, Ada van Breevoort, secretaresse GMR
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
Nieuws uit groep 1 en 2
Vorige week hebben we het kleuterfeest gevierd.
We hebben een prachtige dag gehad met heerlijk weer.
Alle kinderen kwamen verkleed op school. Hier wil ik de ouders toch echt een compliment voor
geven. Jullie kinderen zagen er geweldig uit! Echt top!
Ook wil ik alle ouders hartelijk bedanken die hebben meegeholpen aan dit feest. Zonder hulp is
dit niet mogelijk. Een speciaal woord van dank aan Lenny v/d Schuur (zus van Carla Grasdijk)
die de mooie vlinderbrillen gesponsord heeft.
Zij heeft ook een website waar leuke dingen op staan als je een feestje gaat vieren
(www.makkelijkfeestje.nl).
Deze week zijn we erg druk geweest met het maken van een vaderdagcadeau.
Wat we gaan maken, vertellen we natuurlijk niet. Dat is een verrassing.
Volgende week gaan we nog even verder met het nme project vogels.
We gaan in beide groepen een vogelwerkje maken.
Groep 1 gaat een vogel vouwen en gr. 2 gaat een vogelhuisje met vogel erin knippen en
plakken.
Nieuws uit groep 3 en 4
Deze week zijn we begonnen met het project
over vogels. Gisteren hebben de kinderen
gekeken hoe een ei er uitziet. Ze hebben rauwe
eieren uit elkaar gehaald en de verschillende
onderdelen bekeken. Dit vonden ze heel
bijzonder. Ook gaan we nog een ontdek pad
lopen, hierin zitten allerlei leuke opdrachten
verwerkt die met vogels te maken hebben.
Vandaag gaan we het cadeau voor Vaderdag
afmaken en inpakken, spannend hoor. De
kinderen zijn er maar druk mee!
Nieuws uit groep 5 en 6
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Afgelopen woensdag hebben we samen met de kinderen van CBS De Kiel en de van
Royenschool gesport. Het was heerlijk weer, en de kinderen zijn lekker actief bezig geweest.
We kunnen terugkijken op een sportieve ochtend.
Verder zijn we begonnen met het Vaderdag cadeau. Deze week gaan we het afmaken. We
hopen dat de vaders er blij mee zullen zijn.
Deze en volgende week gaan we bezig met het vogelproject. We gaan vrijdagmiddag een
ontdekpad lopen. Bij dit ontdekpad zitten allerlei leuke opdrachten die te maken hebben met
vogels. Hoe ze eruit zien, wat ze eten, wat voor geluid ze maken enz.
En volgende week donderdag is natuurlijk de schoolreis. We hebben er erg veel zin in, en hopen
op een gezellige, zonnige dag!
Nieuws uit groep 7 en 8
Je zou kunnen denken dat we alleen nog maar
met „leuke‟ dingen bezig zijn, maar niets is
minder waar! We werken keihard om alles af
te krijgen en de boeken uit. Maar ja, er zijn
inderdaad veel leuke dingen de laatste tijd.
Sportdag, oefenen voor de musical,
kunstvoorstelling, en natuurlijk ons
schoolkamp naar Schier. Hoe we dat kamp
vonden? Hier leest u het:
Leuk, cool, super, gezellig, héél leuk, gaaf,
nice, perfect, lollig, knus, vet, top, geweldig,
fantastisch, uitmuntend, slapeloos, zonnig,
drassig, modderig, chill, druk, sportief, speels,
funny, kortom…… het beste kamp ever!
Als dat geen geslaagd kamp was… de
kinderen waren nog supermoe de maandag
erna, maar dat hoort erbij!

Hiep hiep hoera!!
dinsdag 18 juni
vrijdag 21 juni
zaterdag 22 juni

Thirza Kool
Bram Schuttrups
Noa Dokter

groep 8
groep 6
groep 8

Op maandagmiddag en maandagavond 24 juni zijn er tienminutengesprekken voor de groepen
1 t/m 7. We verwachten alle ouders/verzorgers voor deze gesprekken. Op de opgavestrook
kunt u aangeven wanneer het tienminutengesprek u het beste schikt. We proberen zoveel
mogelijk rekening te houden met uw voorkeur.
---------------------------------------------------------------------------------------------------OPGAVESTROOK
Ouders/verzorgers van ………………………………………………… naam kind(eren) in groep (en) …………
Onze voorkeur gaat uit naar:
O
O

maandagmiddag 24 juni
maandagavond 24 juni

DEZE STROOK GRAAG INLEVEREN UITERLIJK MAANDAG 17 juni
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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