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Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 9,65 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk bedankt!

Belangrijke data
maandag 18 en dinsdag 19 juni
maandag 25 juni
donderdag 28 juni
donderdag 28 juni
vrijdag
29 juni

junivakantie
weekopening juf Ciska
uitgifte Opsteker nummer 19
schoolreis groep 3 t/m 8
groep 1 t/m 4 vrij

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

Nieuws uit het team
De Bieb op school
Dinsdagmorgen 12 juni zijn de hulpouders van de
schoolbieb bij elkaar geweest. We hebben toen afscheid
genomen van Anneke, Christa, Jessica en Wilma. Zij
hebben de laatste jaren meegeholpen bij het uitlenen van de
boeken op dinsdagmiddag. Allemaal geweldig bedankt voor
jullie inzet hierbij. Lezen is heel belangrijk voor onze
kinderen en jullie hulp was hierbij belangrijk. Als dank
kregen ze een boeket bloemen. Gelukkig zijn er al weer een
paar nieuwe hulpouders/oma die zich hebben aangemeld
om te helpen bij het uitlenen. Toch
is het fijn dat er nog een paar extra
hulpen bijkomen. Zo hoef je
minder vaak uit te lenen en kun je
ook makkelijker de andere taken verdelen. Voor vragen en aanmelden kun je
terecht bij het team. Dat kan ook bij Carlinda van der Werf en Judith Katerberg.

Een terugblik op de samenwerking met de Kiel
Eind mei en begin juni organiseerden we gezamenlijk met het team van CBS De
Kiel allerlei activiteiten. De kinderen gingen koken op onze school en sporten in de
turnhal. Ook ging een groep knutselen op CBS De Kiel. De activiteiten vonden
plaats onder schooltijd. We willen de ouders bedanken die het vervoer mogelijk
hebben gemaakt.

De avondvierdaagse
De afgelopen jaren liepen veel leerlingen van onze school mee met de
avondwandelvierdaagse. De activiteitencommissie organiseerde dit voor onze
school.
Dit jaar is er in overleg met de activiteitencommissie voor een andere opzet
gekozen. Dit waren de veranderingen:

Leerlingen geven zich nu individueel op bij de kantine van SDO

Uitreiking van medailles gebeurt door de organisatie.

De leerlingen lopen niet in schoolverband. Er is dus vanuit de activiteitencommissie geen toezicht.
We gaan de nieuwe opzet met de activiteitencommissie evalueren. Vanavond nog een flinke wandeling
maken en dan ontvang je een prachtige medaille.

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?"

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.

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1 en 2
Vorige week hebben we een leuke schoolreis gehad. De kleuters hebben enorm genoten.
Vandaag heeft Jankie Rink, de oma van Lisa uit gr. 1, weer voorgelezen bij de kleuters.
Dit doet ze regelmatig en de kinderen kijken er altijd naar uit. Volgende week beginnen we met het
NME project bijen. We gaan hierover werken, zingen en spelen.
Natuurlijk gaan we bijen knutselen.

Verder gaan we veel moeilijke woorden leren over dit thema nl. de honingraat, de
imker, de koningin, de werkster, het bijenvolk, de larve, de bijenzwerm enz.
Ook gaan we een lied leren over bijen.
We gaan ook een nieuwe letter aanleren nl. de n. De kinderen mogen spullen
meenemen die met deze klank begint.
Maar voordat we hier volgende week aan beginnen, hebben we eerst een aantal vrije
dagen. Geniet er allemaal van!
Nieuws uit groep 3 en 4
We hebben prachtige nieuwe spullen in de klas gekregen om mee aan het werk te gaan. De eerste kinderen
hebben al even getest wat ze hiervan kunnen maken.
Dit zijn een robot die kan hockeyen en een hondje.
Verder zijn we in de klas begonnen met kern 11 van
veilig leren lezen en het laatste hoofdstuk van taal
voor groep 4. Ook voor rekenen zijn we
aangekomen in het laatste blok.

Nieuws uit groep 5 en 6
De Cito toetsen zijn achter de rug.
Nu zijn we nog druk bezig met de rekentoetsen, we maken de toets van blok 5 en de
beheersingstoets. Ook taal thema 9 ronden we deze week af.
Ook staan er leuke activiteiten op het programma. Zo gaan we 28 juni op schoolreis naar Dinoland in Zwolle,
en viert juf Inge haar verjaardag op donderdag 5 juli. Meer informatie over de verjaardag volgt nog. En
ondertussen werken we ‘gewoon’ door. Het signaaldictee van thema 9 is donderdag 21 juni, het
controledictee volgt dinsdag 26 juni.

Nieuws uit groep 7 en 8
Afgelopen woensdag mochten we in Coevorden een kunstvoorstelling bijwonen. Verder zijn we zelf hard aan
het werk om de musical goed te oefenen. Het gaat al best aardig. Wel is het de bedoeling dat de kinderen
thuis ook goed oefenen op hun teksten en de liedteksten. Dat maakt het steeds eenvoudiger als we
donderdags en vrijdags gezamenlijk de musical uitproberen.
Ook weten ze allemaal welke kleding bij hun rol past; mocht het niet lukken om dit bij elkaar te krijgen dan
overleggen we hierover binnen de groep om elkaar te helpen. Verder zijn de workshops samen met de Kiel
afgelopen. De kinderen hebben lekker gegymd, gekookt en geknutseld en elkaar wat beter leren kennen.
Een leuke periode op school maar…..we leren ook nog wel hoor!

Verjaardagen
zaterdag 16 juni
dinsdag 26 juni
woensdag 27 juni

Annemarie Katerberg
Lotte van der Werf
Dominik Snijder

groep 4
groep 3
groep 4

