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Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 19,25 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk bedankt!

Belangrijke data
donderdag 7 juni
woensdag 13 juni
donderdag 14 juni
maandag 18 en dinsdag 19 juni
maandag 25 juni
donderdag 28 juni
donderdag 28 juni
vrijdag
29 juni

schoolreis groep 1 en 2
ledenraadvergadering
uitgifte Opsteker nummer 18
junivakantie
weekopening juf Inge
uitgifte Opsteker nummer 19
schoolreis groep 3 t/m 8
groep 1 t/m 4 vrij

Nieuws uit het team
Samen leuke activiteiten
De eerste ronde was een groot succes. De leerlingen van beide scholen
leerden van juf Inge en juf Marjan hoe je heerlijk en gezond eten kunt
bereiden. Onder leiding van juf Ciska werd
een stoer masker gemaakt. In de sporthal
gaven meester Roald en juf Elleke een
spannende gymles. De kleuters van de Kiel
kwamen naar de Slagkrooie en hebben
samen met onze kleuters cupcakes gebakken.
Vanmiddag is de tweede ronde aan de beurt.
We willen de ouders nog even bedanken voor
het vervoer.
Het verkeersexamen
Dinsdag was er een fietstocht naar Sleen. Ook de leerlingen van de Kiel
fietsten mee. In Sleen werd het praktisch verkeersexamen afgenomen. Altijd
weer spannend. We kunnen onze leerlingen complimenteren, want ze zijn
allemaal geslaagd voor dit onderdeel.
Schoolreisjes.
Binnenkort gaan alle leerlingen op schoolreis. We kunnen ons hierop
verheugen. Vandaag krijgen alle leerlingen een informatiebrief mee over de
schoolreis. De leerlingen van groep 1 en groep 2 hebben die al ontvangen.

groep 1 en 2
groep 1 t/m 8
groep 1 t/m 8
groep 5 en 6
groep 1 t/m 8
groep 3 t/m 8
groep 1 t/m 4

Schoolkringvergadering
Op dinsdag is er weer een schoolkringvergadering. Dit keer gaan we samen met de schoolkring van de CBS
De Kiel vergaderen. De vergadering zal in het teken staan van kennismaking.
Groep 7/8
We schreven in de vorige nieuwsbrief dat meester Jordy een andere baan heeft gevonden. Gelukkig hebben
we meester Daniel en juf Antoinette bereid gevonden om de taken van meester Jordy over te nemen.
Meester Daniel zal maandag en dinsdag voor de groep staan. Woensdag neemt juf Antoinette de groep
onder haar hoede. En juf Ciska zal de laatste twee dagen invullen. Juf Ciska zal het aanspreekpunt zijn voor
de ouders.

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. 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!”

Lezen in de zomervakantie
In de komende vakantie zijn er op zwijsen.nl/zomerlezen online leesactiviteiten onder de
naam “Leesluikjes”. Elke vakantiedag kunnen de kinderen hier een luikje openen met daarin
een verrassende activiteit: bijvoorbeeld een spelletje, of een lees-of luisterfragment. Een
zomerse adventskalender dus, waarmee de kinderen op een speelse manier met lezen bezig
zijn. Meld je nu alvast aan op zwijsen.nl/zomerlezen. Dan krijg je een seintje als het eerste
luikje geopend kan worden.

E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI‐niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e‐books voor
het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en Google Play Store en is een
zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31
augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e‐books.
Winactie
Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op een iPad mini
door uit te leggen wat hun favoriete e‐book uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie over
deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl.

Kika
De laatste schoolweken komen er al weer bijna aan. Het
hele jaar is er druk gespaard voor KIKA. In totaal hebben
we al een bedrag gespaard van €388,- Dat is super!
Iedereen heel erg bedankt voor jullie inzet! En daar komt
nog de opbrengt van de beren overheen. In totaal €337,90!
Mochten er nog mensen zijn die nog niet zo’n mooie lieve
schattige beer gekocht
hebben…. Dan is dit je laatste kans! Bij de
ingang van school hangt nog het
bestelformulier. Eind juni verdwijnt deze en
worden de laatste beren die dan op de lijst staan
besteld. Voor meer informatie kun je terecht bij juf Marjan.

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
We zijn met een nieuw thema begonnen nl. vaderdag.
Natuurlijk gaan we weer iets moois maken voor alle vaders.
We zijn begonnen met de letter v van vader.
De kinderen mogen weer spulletjes meenemen wat met deze klank begint.
Gr. 1 leert een opzegvers over vaderdag. Ook gaan we volgende week een werkblad maken.
Gr. 2 leert een liedje over een vlieg, maar ook het versje over vaderdag.
Verder zijn we bezig met splitsen en verkort tellen.
Ook gaan we volgende week op schoolreis naar Kabouterland in Exloo.
We hopen een leuke dag te hebben. De kinderen hebben er al veel zin in.

Nieuws uit groep 3 en 4
Wat een hitte de afgelopen weken, en dan moet er toch nog heel hard gewerkt worden in de klas. De cito
toetsen komen er weer aan, en ook de rapporten laten al niet heel lang meer op zich wachten. Mochten er
nog rapporten thuis zijn, deze graag z.s.m. meenemen naar school. Gelukkig is er ook tijd om nog leuke
dingen te doen, zo zijn we al twee donderdagmiddagen samen met de kinderen van de Kiel lekker aan het
knutselen, gymmen en koken geweest!

Nieuws uit groep 5 en 6
Afgelopen week zijn we begonnen met de Cito toetsen. We hopen ze volgende week af te ronden. De
kinderen werken hard, en doen goed hun best. Het valt niet mee met het warme weer. Gelukkig konden we
dinsdag even lekker afkoelen, door lekker met water bezig te zijn.
Voor rekenen ronden we hopelijk volgende week blok 5 af.
Met taal en spelling zijn we begonnen met thema 9. Er is nog genoeg te doen de aankomende weken, maar
de tijd gaat snel nu.
Vanaf aankomende week werkt juf Ciska de maandag en woensdag in groep 5/6. Juf Inge werkt de dinsdag,
donderdag en vrijdag. We hebben de maandag en vrijdag omgeruild. Dit heeft de maken met de vervanging
van juf Jolande.
Nieuws uit groep 7 en 8
De spanning voor de cito uitslagen is er af, het praktisch verkeersexamen zit erop en we zijn de laatste
periode ingegaan. Vanaf volgende week vallen meester Daniel en juf Antoinette in bij ons in de groep van
maandag tot woensdag en juf Ciska werkt dan op donderdag en vrijdag. Op maandag, donderdag en vrijdag
zijn er moeders die helpen om de musical in te studeren. De leerlingen mogen tussendoor thuis oefenen,
maar we willen wel graag het musical boekje elke dag weer op school hebben i.v.m. het oefenen. Woensdag
6 juni vertrekken we met de bus om 8.20 uur naar een kunstvoorstelling in Coevorden. We verwachten
iedereen om 8.10 uur op school en zijn om 11.00 uur weer terug om na te genieten tot 12.15 uur. En tot slot
nog even dit: we nemen vrijdagmiddag afscheid van meester Jordy Tijdens een gezellige middag, ook juf
Ciska met gr 5/6 doen hier een poosje aan mee, een echte meester/juffenmiddag dus! Meester Jordy,
bedankt voor de fijne , leerzame invaltijd en succes met je volgende baan!

Verjaardagen
vrijdag
1 juni
donderdag 7 juni
zondag
10 juni
dinsdag
12 juni
dinsdag
12 juni
woensdag 13 juni
donderdag 14 juni

Tess Doldersum
Tim van der Schuur
Lizzy Alting
Lian Hindriks
Kian Weitering
Lennart Jongbloed
Manuela van Loon

groep 5
groep 4
groep 1
groep 5
groep 7
groep 8
groep 2

