Belangrijke data:
-

4 t/m 7 juni: Avondvierdaagse.
30 mei school gesloten vanwege staking

Jarigen deze week:
-

27
27
30
31

mei:
mei:
mei:
mei:

Henry Palm uit groep 3
Martino Palm uit groep 3
Dami Adeeko uit groep 5
Sven van der Broek uit groep 1/2

We wensen jullie een fijne dag!!!

Wieltjesdag:
De eerst volgende datum is:
- Donderdag 31 mei

Kanjerregel volgende week:
We helpen elkaar.

Algemeen
Voor de verdeling en keuzes die gemaakt zijn en moeten worden, is het fijn te weten
hoeveel kinderen er te verwachten zijn. Daarom het vriendelijke verzoek uw kind op te
geven als u weet dat het (in de loop van het komende schooljaar) naar onze school gaat.
Dat mag ook als de de vierde verjaardag van uw kind nog wat later in het schooljaar ligt.
Bij voorbaat dank.

Staking
Denkt u er aan dat woensdag de school is gesloten vanwege de staking?

Hoe IRIS omgaat met leerlinggegevens
U bent van ons gewend dat we zorgvuldig omgaan met privacygevoelige informatie, zoals
persoonsgegevens.
Onlangs is er een nieuwe Europese wet rondom de bescherming van persoonsgegevens in werking
gegaan: de AVG. U heeft hier wellicht over gelezen in de media. Deze wet geldt voor alle sectoren, dus
ook voor het basisonderwijs en de kinderopvang en daarom kijken we nog eens heel goed naar onze
werkwijzen en ondernemen waar nodig actie, zodat de gegevens van u en uw kind optimaal beschermd
blijven. Voorbeelden van acties zijn:


In het kader van de privacywet hebt u al een verklaring moeten tekenen met betrekking tot
het gebruik van beeldmateriaal van uw kind.
 Met bedrijven die gebruik maken van digitale gegevens (denk aan de educatieve software)
sluiten we overeenkomsten, waarin nogmaals wordt bevestigd waar de gegevens voor
gebruikt worden.
 Op verschillende manieren maken we onze medewerkers bewust van het zorgvuldig omgaan
met privacygevoelige gegevens.
 Daar waar nodig hebben we de beveiliging van ons netwerk aangepast.
Binnenkort kunt u onze privacyverklaring vinden op de site van schoolvereniging IRIS.
(www.iriskampen.nl)
Hebt u ideeën, opmerkingen, vragen met betrekking tot de privacy, dan kunt u daarover mailen naar:
privacy@iriskampen.nl

Schoolkorfbal
De korfbalweek zit er weer op en we kunnen rustig stellen dat
de kinderen met heel veel plezier hebben gespeeld. Dat hierbij
het succes wisselend was, is bijzaak. Eén team mogen we er
toch best even uitlichten. Het 7-8 team heeft het gepresteerd
tot de finale door te dringen. In deze finale kreeg dit team een
tegenstander waarvan in de poulewedstrijd met ruime cijfers
verloren was. Maar ons team was vrijdagavond echt in goeden
doen. En de Schaepmanschool heeft dat gemerkt! In een
bloedstollend spannende finale werd met 2-2 gelijk gespeeld.
Strafballen moesten de beslissing brengen. En in dit spektakel gingen onze kanjers net onderuit. Een
eervolle tweede plek was het resultaat. Iedereen die de wedstrijd gezien heeft zal trots zijn op deze
kinderen. Niet alleen omdat ze zo goed gespeeld hebben, maar ook omdat er op een sportieve
manier verloren werd! Compliment voor jullie allemaal. Ook een compliment voor Geralde en
Adriaan Smit die de begeleiding van dit team voor hun rekening hebben genomen.

Zending: doen we mee?
Blijven we meesparen voor Danyelu? Nogmaals:
alle kleine beetjes helpen! Alvast bedankt! Op 10 juli is Danyelu jarig, we willen hem
weer een mooie kaart gaan sturen!

Kind op Maandag
We horen volgende week dat er een nieuwe koning moet komen.
Saul doet niet wat de Heere God van Hem vraagt en daarom moet
Samuel iemand anders tot koning zalven. Maar wie moet dat
worden? Samuel kijkt naar de buitenkant, maar zo werkt de Heere
niet: Hij kijkt naar je hart!

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
We hebben vrijdagmorgen een gezellige speelmorgen gehad in de speeltuin Speelpoort.
De kinderen en juffen hebben genoten.
Ouders, allemaal heel erg bedankt voor alle verwennerij.
Kinderen, bedankt voor de gezelligheid.

Dinsdag zijn we gezellig naar het Giga Konijnenhol in
Beerze Bulten
geweest. Fijn, dat er moeders waren, die met ons mee zijn
geweest.
De kinderen, moeders en juffen hebben genoten.
In de bus waren er heel wat kinderen, die lagen te slapen.
Moeders, bedankt voor jullie hulp.
Ons nieuwe thema is: ONDERWATERWERELD.

Het themawoord is : VIS.
Als u thuis nog iets hebt liggen, wat we bij het thema kunnen gebruiken, dan zullen we
daar heel blij mee zijn.
Vooruitblik:
* Maandag 4 juni t/m donderdag 7 juni: avond4daagse
* Vrijdag 15 juni: workshop n.a.v. het prentenboek: “PLONS”
* Vrijdag 22 juni: Sportmorgen
* Vrijdag 29 juni: bezoek aan de bibliotheek in de Oudestraat

Nieuws uit groep 3:
Er is deze week geen nieuws uit groep 3.
Nieuws uit groep 4:
Er is deze week geen nieuws uit groep 4.

Nieuws uit groep 5:
We kijken terug op een fantastisch schoolreisje: wat was het mooi weer en wat hebben
we het leuk gehad met elkaar!!!

We zijn nu weer flink aan de slag gegaan met de laatste leerstof voor de vakantie. Met
taal werken we over “smaak” en dan in de betekenis van: wat vind je leuk, mooi, fijn? We
leren nieuwe themawoorden, zoals een recensie. Je geeft dan je oordeel over een boek,
een film of een toneelstuk. We leren dat je namen van personen en aardrijkskundige
namen met een hoofdletter moet schrijven en we leren ook bijwoorden herkennen en

gebruiken. Een bijwoord vertelt namelijk iets over het werkwoord in de zin. Een
voorbeeld: Mattis roept hard naar zijn dochter. Of: Het verhaal loopt goed af.
Bij spelling herhalen we in de eerste week woorden met een korte klank aan het eind van
een woordstuk: we noemen dat bakker-woorden, bakker is namelijk een voorbeeldwoord.
Je hoort de korte klank aan het eind van het eerste woordstuk (de a), daarom schrijf je
twee medeklinkers (twee keer de k).
Spreekbeurten:
- Vrijdag 25 mei: Dyon
- Maandag 28 mei: Julian
- Dinsdag 29 mei: Mike
- Donderdag 31 mei: Naroa
- Vrijdag 1 juni: Rosalyn en Jeron
Vooruitblik:
- 4 t/m 7 juni: Avondvierdaagse

Nieuws uit groep 6:
Er is deze week geen nieuws uit groep 6.

Nieuws uit groep 7:
Er is deze week geen nieuws uit groep 7.

Nieuws uit groep 8:
Er is deze week geen nieuws uit groep 8.

