5 juli 2018

Algemeen
Formatie
In de bijlage (klik op link onder kopje bijlagen) kunt u
lezen over de formatie van volgend schooljaar.
Data oud papier 2018-2019
Donderdag 6 september
Donderdag 18 oktober
Donderdag 29 november
Donderdag 10 januari
Donderdag 14 februari
Donderdag 04 april
Donderdag 16 mei
Donderdag 04 juli
Onderwijs
Gezellige afsluiting
Op donderdagochtend 20 juli is er een gezellige
afsluiting van het schooljaar voor de kinderen van groep
1 t/m 8. De kinderen gaan die ochtend in groepjes een
fotopuzzelspeurtocht doen. Rond 11 uur zal iedereen
weer terug zijn in het lokaal. De kinderen hoeven die
dag geen fruit en drinken voor de kleine pauze mee te
nemen, dit wordt verzorgd door de ouderraad. Voor de
lunch moeten ze wel hun eigen eten en drinken
meenemen.
Zomervakantie
Zoals u op het informatieblad heeft kunnen lezen start
de zomervakantie dit schooljaar om 14.00 uur. Wellicht
is het aan uw aandacht ontschoten, daarom deze
herinnering.
Bieb op school
Aanstaande maandag willen we graag alle
bibliotheekboeken in de boekenkasten terugzetten. Wilt
u nog even kijken of er nog boeken in de kast staan? De
kinderen nemen deze keer geen boeken mee terug,
zodat alle boeken gecontroleerd worden. Wie in de
vakantie graag boeken wil lezen, kan ze op de laatste
maandag voor de vakantie nog lenen.
Kosteloos materiaal
Regelmatig krijgen we van ouders, familie of buren
kosteloos materiaal als wc-rolletjes, eierdozen en glazen
potjes voor het knutselen. Op dit moment hebben we
voldoende materiaal en hoeft er even niet gespaard te

worden. Zodra er weer behoefte aan is, doen we een
oproepje via de nieuwsbrief of groepsapp.
Kinderopvang
Afsluiting thema: oef, wat warm!
Deze week sluiten wij het thema: oef, wat warm af,
zodat wij de laatste oudergesprekken kunnen plannen
en intake gesprekken kunnen doen voor de nieuwe
kinderen die na de zomervakantie beginnen.
We hebben veel leuke activiteiten met de kinderen
gedaan. Zo hebben we bijvoorbeeld met de kinderen
milkshakes gemaakt. Mmm dat was lekker! Ook hebben
we gevoeld aan ijsklontjes en ontdekt dat het ging
smelten. De ijsblokjes waren ineens verdwenen.
Verder hebben de peuters een zonneklep gemaakt en
de baby’s een wespje. We hebben water in een badje
gedaan en gekeken welke voorwerpen drijven en
zinken. De ontwikkelingen van de kinderen houden wij
bij op het gebied van taal, motoriek, sociaal emotioneel
en rekenprikkels.
We hebben een aantal foto’s van de verschillende
activiteiten op het prikbord naast de deur opgehangen.
Na de zomervakantie starten we met een nieuw puk
thema, namelijk: Knuffels.
Boeken uitleen
Na de zomervakantie starten we weer met de boeken
uitleen. Mocht u thuis nog een boekje hebben wilt u
deze dan z.s.m. inleveren. Alvast bedankt.
Nieuwe observatiemethode (Bosos)
Na de zomervakantie starten we met een nieuwe
observatiemethode, namelijk Bosos. Deze methode
wordt ook gebruikt in groep 1/2. Voor het invullen van
deze methode volgen wij een cursus.
Nieuw lutje potje
Wij hebben een 2e lutje potje (Buitenhuisje) gekregen.
Hier zijn wij erg blij mee. Aangezien de groep drukker
wordt zijn we blij met extra slaapruimte.
Wij nemen afscheid van
Tijs, Amos en Tim gaan de peuteropvang verlaten. Zij
starten na de vakantie in groep 1. Wij wensen jullie heel
veel plezier en succes!
Ook gaan Nina en Leonie ons verlaten.
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne zomervakantie!!
Groetjes Natalie en Inge
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Agenda
Datum
19 juli
20 juli

Activiteit
Gezamelijke afsluiting schooljaar
Laatste schooldag, kinderen om 14.00
uur vrij

Oud papier
Datum: 12 juli
E. Blaauw
H. van Boven
Broekhuis

vragen beantwoorden, proefjes doen en allerlei kaartjes
zoeken die verstopt waren.
Toen wij klaar waren, mochten de kinderen van groep
3/4 samen met groep 7/8 dit doen. Het was een leuk en
leerzaam uur.

Jager
B. Oostenbrink
P. Toppen

Mocht u op deze dag verhinderd zijn dan dient u zelf
voor vervanging te zorgen. U kunt u in eerste instantie
onderling proberen te ruilen en wanneer dat echt niet
lukt iemand van de reservelijst bellen voor vervanging.
Oud papier ophalen is om 17:55 uur verzamelen bij
school en duurt tot ongeveer 21:30 uur.
Bijlagen
4kids-drentse-fiets4daagse.pdf
formatie-2018-2019.docx

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2 en 5/6
We hebben les gehad over vlinders. Juf vertelde er iets
over en daarna liet ze verschillende filmpjes zien over
het thema van rups tot vlinder.
Ook hadden we een poosje rupsen in de klas in een
bakje. Dit bakje moest iedere keer schoongemaakt
worden. Dat lieten we juf lekker doen. De rupsen
poepen namelijk en die kunnen goed stinken. Als de
rups witte kool eet poept hij geel/groen en als de rups
rode kool eet, dan poept hij donkerrood. Grappig hè.
Nu hebben we afgelopen dinsdag het vlinderpad
gedaan. Daar gaan we nu iets over vertellen.
Het vlinderpad werd in de ochtend gedaan door de
kinderen van groep 1/2 samen met groep 5/6.
Er waren opdrachten verspreid op het voetbalveldje bij
de school. Wij, de kinderen van groep 5/6, mochten
groep1/2 begeleiden. Dit was erg leuk. We moesten

Groep 7/8
De Rijdende Popschool
De afgelopen weken was er in de school regelmatig
muziek te horen. De kinderen van groep 7/8 waren aan
het oefenen voor een concert. Ze kregen les van de
Rijdende Popschool. Er werden heuse bands gevormd,
waarin iedereen een taak had. Er waren zangers,
zangeressen of er werd een instrument bespeeld.
Afgelopen vrijdag werd het afgesloten met een concert
voor de ouders.
Afscheid groep 8
Op vrijdag 20 juli nemen we afscheid van groep 8. Alle
ouders van groep 8 hebben een uitnodiging gekregen
om ook op deze dag vanaf 10.30 uur aanwezig te zijn in
het speellokaal. Met elkaar nemen we dan van elk kind
persoonlijk afscheid. We zwaaien hen uit om 12 uur, de
kinderen van groep 8 zijn dan vrij.
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