Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 26 mei
donderdag 29 mei
vrijdag 30 mei
maandag 2 juni
wo 4 t/m vr 6 juni
donderdag 5 juni
donderdag 5 juni
maandag 9 juni
di 10 en wo 11 juni
di 10 t/m vr 13 juni

weekopening juf Anita
hemelvaartsdag
vrij
weekopening juf Inge
kamp
schoolreis
uitgifte opsteker nummer 20
2e pinksterdag
vrij
Avond 4 daagse

groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep
groep

4
1
1
6
7
1
1
1
1
1

t/m 8
t/m 8
en 8
en 2
t/m 8
t/m 8
t/m 8
t/m 8

Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer € 9,50 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
Nieuws uit het team
Leerlingenvragenlijst
Binnenkort gaan de leerlingen weer een vragenlijst invullen. De uitkomsten van deze
vragenlijsten bespreken we met het team.
Plaatsingswijzer
Volgend schooljaar gaan we werken met een plaatsingswijzer. De plaatsingswijzer is een
instrument om bij een leerling bij zijn overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
zijn leermogelijkheden betrouwbaar in kaart te brengen. Nu de eindtoets verplaatst is naar april
2015 is het verstandig om gebruik te gaan maken van dit instrument. De leerkrachten van groep
7/8 vertellen u tijdens de informatieavond meer over dit onderwerp.
Onderwijsontwikkelingen
Volgend schooljaar wordt ons speerpunt lezen. We willen structurele maatregelen nemen om ons
leesonderwijs te verbeteren. Een medewerker van de bibliotheek ondersteunt ons. We hebben al
stappen gezet. Zo hebben we een nieuwe methode voor begrijpend lezen en voortgezet
technisch lezen aangeschaft. Ook hebben we gekeken naar de leertijd.
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
Deze week en volgende week werken we nog over het nme project lente in Drenthe.
We hebben al mooie bomen gemaakt. Gr. 1 in het platte vlak en gr. 2 ruimtelijk.
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Ook heeft gr. 1 al tulpen gevouwen.
Volgende week gaat groep 2 nog een tulp vouwen, maar dan
ruimtelijk.
We zijn ook druk bezig met de Cito toetsen af te nemen.
23 juni is er weer een contactavond en worden de resultaten
met u besproken.
21 mei hebben we de samsam dag gevierd. Het was erg
gezellig en gelukkig is het droog gebleven.
Het houdt nog niet op met feesten want 5 juni gaan we nog op
schoolreis naar het cowboy- en indianen reservaat in
Coevorden.De kinderen krijgen hier nog een uitnodiging voor mee.
Nieuws uit groep 3 en 4
Deze week heeft Simon uit groep 3 de spits af gebeten met het vertellen voor de klas met
behulp van de verteldoos. Het was erg leuk, goed gedaan Simon. De eerste spreekbeurten gaan
vandaag plaatsvinden. Zet ´m op! De kinderen vinden het altijd erg spannend, maar het is een
goede oefening om te praten voor een groep. Groep 4 is tevens druk aan het oefenen voor de
weekopening van aanstaande maandag, het thema is respect. De tafels worden ook iedere week
overhoord en deze week gaan we verder met de tafel van 5 en 10. De tafelscorekaarten raken
al aardig vol met stickers. Het laatste controledictee van dit jaar is aanstaande dinsdag. Dus nog
even tijd om te oefenen. Volgende week beginnen wij tevens met het afnemen van de Citotoetsen. Ook kregen we nog een tas vol met heel leuke Disneyboeken en Donald Duckjes van de
familie Schoonbeek. Heel erg bedankt! De kinderen en juffen zijn er erg blij mee!
Nieuws uit groep 5 en 6
Het einde van het schooljaar komt al in zicht! We werken nog steeds lekker door om alles af te
ronden. De kinderen van groep 5 zijn begonnen met het werken met een drie- en
tweedagentaak, en groep 6 is begonnen met de weektaak. Het werk plannen is soms wel een
beetje lastig, maar over het algemeen gaat het aardig goed! Volgende week maken we een
begin met de Cito-toetsen. We beginnen met rekenen, en gaan daarna verder met spelling en
woordenschat. Nog even doorzetten dus! Verder willen we graag de familie Prinsen bedanken,
zij halen altijd leuke leesboeken voor ons bij de bibliotheek. Ook kregen we vorige week van de
familie Schoonbeek allemaal leuk Voetbal internationaals en Disney boeken. We lezen er graag
in!
Nieuws uit groep 7 en 8
We maken drukke tijden door…met veel (leuke) activiteiten! Hieronder leest u
erover:
 We zijn begonnen met de musical! Het is een hele leuke musical . Iedereen heeft
er zin in en we oefenen hard. Groetjes, Arjan
 We zijn naar de voorstelling “Vast” geweest, in Coevorden. Het was erg leuk.
Het ging over twee mensen die in hun “TWAMI” (Tussenwereld Waarin Alles
Mogelijk Is) kwamen om hun ware liefde te zoeken. Ze zaten eerst vast in beton.
Groetjes, Roos
 Bij het verkeersexamen stonden overal mensen langs de kant en we reden een
route door Schoonoord. Iedereen is geslaagd. Groetjes, Rutger
 We hebben de Entreetoets gehad. Het was best moeilijk. Het moeilijkst vond ik spelling en het
makkelijkst was studievaardigheden. Groetjes van Nick
Huiswerk:
2 juni: toets Aardrijkskunde hoofdstuk 6
Hiep hiep hoera!!
zaterdag 31 mei
Simon Berkhout
zondag 1 juni
Christiaan Nijsen
zondag 1 juni
Tess Doldersum

groep 3
groep 6
groep 1
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