Belangrijke data voor de komende periode:
maandag 23 juni
wo 25 t/m vr 27 juni
maandag 30 juni
dinsdag 1 juli
vrijdag 4 juli
vrijdag 4 juli

contactavond groep 1 t/m 7
schoonmaakochtend groep 1 en 2
weekopening juf Ina en juf Ciska
afscheid groep 8
Kinderen s ’middags vrij
Begin zomervakantie t/m 17 aug.

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

Nieuws uit het team
Wijziging schooltijden
In overleg met de schoolkring worden de schooltijden in schooljaar 2014 – 2015 voor de
groepen ½ en ¾ aangepast. Deze groepen gaan nu op woensdag een kwartier langer naar
school. Ouders moeten nu vaak op woensdag een kwartier wachten op hun oudere kinderen.
Komend schooljaar is dit dus niet aan de orde
Djembee lessen
Op donderdag 26 juni krijgen de leerlingen een extra muziekles. Dit is een initiatief van de
ouders die de kerstmarkt hebben georganiseerd. Zij schrijven het melden ons het volgende: “In
Klazienaveen zit Busscherdrums; zij geven workshops djembé en percussie op scholen. Per
combinatiegroep krijgen de kinderen een 1/2 uur (de lagere groepen) tot 3 kwartier les. Henk
Busscher neemt een muziekinstallatie mee, de kinderen “drummen” mee, en er wordt gedanst.
Het geeft ongetwijfeld een boel lawaai, maar nog veel meer plezier!”
Contactavond
Deze week ontving 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.
Groepsindeling volgend schooljaar
Alle oudste leerlingen krijgen vandaag een brief over de groepsindeling voor volgend schooljaar.
Zending over Grenzen
De leerlingen hebben vorige keer € 5,10 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk
bedankt!
!!!OPROEP MUSICAL!!!
Voor de opvoering van de musical op dinsdag 1 juli zijn we nog op zoek naar het volgende: Een
vogelkooitje, een koffertje waar we wat overheen mogen plakken (attaché koffer, of een
ouderwetse, kleinere koffer) en pruiken. Heeft u deze en mogen we ze lenen? Heel graag! Wilt
u dat doorgeven aan Jolande in groep 7/8?
Afscheid groep 8
Op dinsdag 1 juli neemt onze groep 8 afscheid. Het wordt een bijzondere dag voor hen. En voor
ons ook! De kinderen en hun ouders krijgen een brief met alle bijzonderheden over deze dag.
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
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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 ronden we alle taakjes af.
Nog de laatste loodjes en dan heerlijk uitrusten.
Volgende week gaan we nog de kleuterklas en alle materialen
schoonmaken.
Ouders willen jullie er aandenken om te komen wanneer jullie je
opgegeven hebben?
Dan hebben we op maandag 30 juni nog de laatste weekopening
samen met groep 8.
Een aantal kinderen van groep 1 werken hier aan mee nl. Wout,
Esmaralda, Nayla, Dylan, Jayden, Mick, Tess, Lian, Finn, Maud,
Flore, Julia, Levi.
Dan wil ik alvast een ieder een hele fijne vakantie toewensen.
Geniet er lekker van!
Nieuws uit groep 3 en 4
Het schoolreisje is achter de rug en het was een enorm leuke dag. De kinderen
hebben genoten! Er werd een tocht op een mountainbike gemaakt, er werd
geklommen en geklauterd op een klim baan en een klimmuur. Pijl en boog schieten
stond ook nog op het programma, er zijn kinderen die zelfs een bus kunnen
trekken, dat zag er wel heel stoer uit. En er werd een partijtje touwtrekken gedaan.
Al met al een heel actieve dag. Ook word er nog volop gewerkt, de laatste lessen
van rekenen worden afgerond en ook de laatste toets staat volgende week op het
programma. Af en toe komt groep 2 alvast een kijkje nemen bij ons in de groep en
maakt de huidige groep 3 ze alvast wegwijs. Heel leuk om te zien!
Nieuws uit groep 5 en 6
We kunnen terugkijken op een geslaagde schoolreis!
De kinderen hebben een route op een mountainbike afgelegd, geklommen,
geschoten met een blaaspijp en handboog, geworpen met boomstammen en zelfs
een bus getrokken! Super allemaal! Ondertussen wordt er ook nog gewerkt. We gaan het laatste
blok van rekenen afronden, en ook Estafette is bijna uit! De kinderen van groep 6 hebben de
laatste topografie toets meegekregen. Deze wordt overhoord op maandag 30 juni.
Nieuws uit groep 7 en 8.
Ontzettend moe kwamen de kinderen terug van hun schoolkamp. Ze hebben het heerlijk gehad.
Alles is goed verlopen en daar zijn we ieder jaar weer
blij om. Iedereen bedankt voor deze superleuke
dagen! We zijn nu bezig met de laatste loodjes,
spreekbeurten en werken naar het afscheid nemen
van onze groep 8 toe. Druk tot op het allerlaatst!

Hiep hiep hoera!!

woensdag 26 juni

Dean Buutkamp

groep 6
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