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Goede doelen
De leerlingen hebben vorige keer € 16,05 meegenomen. Alle gevers en geefsters: hartelijk bedankt!

Belangrijke data
donderdag 5 juli
woensdag 11 en donderdag 12 juli
donderdag 12 juli
vrijdag
13 juli
maandag 16 juli
dinsdag 17 juli
vrijdag
20 juli
maandag 23 juli t/m vrijdag 31 augustus

contactgesprekken
schoonmaak in groep 1 en 2
uitgifte Opsteker nummer 20
groep 1 en 2 vrij
weekopening juf Ina en juf Ciska
afscheid groep 8
’s middags vrij
zomervakantie

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

Nieuws uit het team
Doekoe actie
Een recordaantal van 770 basisscholen deed dit jaar mee aan de Doekoe-actie.
Binnenkort ontvangen we bericht van de Coöp-winkel over de uitreiking van de
materialen.
Ze streven ernaar de materialen vóór de zomervakantie uit te reiken, zodat onze
leerlingen het nieuwe schooljaar goed beginnen: heerlijk spelend op het schoolplein, mét
de nieuwe materialen..

Toestemming publicatie foto’s en video’s
Voor de AVG moeten we als school alle ouders toestemming vragen voor het laten zien van foto’s en video’s
van uw kind(eren). In de bijlage ontvangt u een brief met uitleg en een toestemmingsformulier. Wilt u deze
ingevuld bij de groepsleerkracht inleveren voor 6 juli? Alvast bedankt voor uw medewerking.

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
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
Volgende week gaan we nog verder met het NME-project bijen.
We hebben al leuke dingen geknutseld over bijen. Volgende week gaan we nog een honingraat maken met
verf. We mogen dan met onze vinger afdrukken maken.
Maandag 9 juli vieren wij (juf Annet, Reina en juf Ina) onze verjaardagen.
De kinderen hoeven geen fruitspullen mee te nemen maar voor tussen de middag wel brood en drinken.
Verder mogen ze verkleed op school komen.
We hopen er een gezellige dag van te maken.

Nieuws uit groep 3 en 4
Afgelopen week was het hoogtepunt natuurlijk ons schoolreisje. Om 9 uur zijn we met z’n allen in de bus
vertrokken richting Zwolle, daar kwamen we om 10 uur aan in Dinoland. Na uitleg over ons paspoort en
afspraken over het eten zijn we lekker het park in gegaan. Daar konden we van alles doen! Laser gamen,
fossielen opgraven, dino’s kleien, goud zoeken, klimmen en nog veel meer!
Om kwart over 12 kregen we heerlijke patatjes met een frikandel of kaassoufflé. Om 14 uur zijn we met de
hele groep naar de theatervoorstelling geweest, dit was best wel spannend, gelukkig liep alles goed af. Na
de voorstelling kreeg iedereen nog een heerlijke raket, die er door het warme weer zonder moeite in ging.
Om 16 uur begonnen we aan de terugreis en om 17.15 uur kwamen we moe maar voldaan weer aan bij
school, waar alle papa’s en mama’s op ons stonden te wachten.

Nieuws uit groep 5 en 6
Het einde van het schooljaar komt nu echt in zicht! Nog 3 weken te gaan, en dan heerlijk vakantie!
Tot die tijd gaan we gewoon door met het werk. We zijn de laatste lessen van taal, spelling en rekenen aan
het afronden. Af en toe gaan er al volle schriften mee naar huis, daar zijn we klaar mee.
Afgelopen donderdag hebben we genoten van een heerlijke schoolreis in Dinoland. De kinderen hebben zich
goed vermaakt, het weer was goed en iedereen is heelhuids weer mee terug gekomen.
Aankomende dinsdagmiddag gaan we bezig met het nme project; bijen. Samen met groep 3-4 en 7-8 gaan
we de opdrachten behorende bij de ontdekpaden maken. Ook zal er nog een imker op bezoek komen.
Kortom, we vervelen ons nog niet!

Nieuws uit groep 7 en 8
Wat een superleuk en sportief schoolreisje hebben we donderdag gehad. Het weer hielp natuurlijk ook mee,
net als onze geweldige begeleiders, die we hierbij nogmaals vriendelijk willen bedanken.
En nu nog even de laatste loodjes, oefenen van de weekopening, de musical en het steeds weer aanpassen
aan de verschillende invallers. We zijn erg blij dat die bij ons werken, nu juf Jolande dat nog niet kan. Maar
gelukkig zien we haar alweer een paar keer per week op school; ze mag voorzichtig weer aan wat
werkzaamheden beginnen en ze is aan de betere hand. En daar zijn we allemaal blij mee!
Er volgt binnenkort een brief voor de musical en afscheidsavond van groep 7/8, 15 juli.

Verjaardagen
maandag 9 juli
zaterdag 14 juli

juf Ina
Sam Berkhout

groep 8

