Belangrijke data:
-

Zondag 17 juni: Vaderdag
Vrijdag 22 juni: Sportochtend van half 9 tot 12 uur
Dinsdag 20 juli: continurooster

Jarigen deze week:
- 16 juni: Delyla Ruiter uit groep 4
- 18 juni: Aleyna Bor uit groep 3
- 19 juni: Lorenzo Piening uit groep 8

We wensen jullie een fijne dag!!!

Wieltjesdag:
De eerst volgende datum is:
- Donderdag 28 juni

Kanjerregel volgende week:
Niemand blijft zielig!

Algemeen
Continurooster
Zoals we al eerder in een ‘Plattegrondje’ hebben aangegeven staan op, 18, 19 en
(uitloopdag) 20 juli de verhuizers voor onze schooldeuren. De voorbereidingen voor de
verhuizing zijn in volle gang. Dinsdag 17 juli is dus de laatste schooldag voor de kinderen.
Op die dag draaien we een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen om 14.00 uur
vrij zijn. Het is de bedoeling dat de kinderen op die dag zelf eten en drinken meenemen.
Waarschijnlijk lopen de kinderen op die dag door de achterdeur naar buiten; door de
voordeur komen de verhuizers binnen.

Sportochtend
In één van de bijlagen van deze nieuwsbrief vindt u informatie over de sportdag die voor
alle kinderen is georganiseerd op volgende week vrijdag. Een dag die veel voorbereiding
vraagt. De organisatie is gedaan door de activiteitencommissie. Alle dames van de
activiteitencommissie hartelijk dank! Ook alle ouders die volgende week vrijdag gaan
meewerken bedankt. Zonder deze hulp kunnen we dit niet doen!

Zending: doen we mee?
Blijven we meesparen voor Danyelu? Er komt op dit moment
nauwelijks zendingsgeld binnen. Misschien denkt u er op
maandagochtend nog niet altijd aan. Geeft niet: op alle
andere dagen van de week mag u ook wat geld meenemen
naar school. Als iedereen een kleine bijdrage levert, dan
kunnen we het leven van een kansarme jongen voorgoed
veranderen. Helpt u mee sparen voor onderwijs en warme
maaltijden? Danyelu is ons erg dankbaar, blijven we hem
steunen?
Nogmaals:
alle kleine beetjes helpen! Alvast bedankt!

Kind op Maandag

Het weekthema voor volgende week is: “Dat kan toch niet?” David is koning. Hij heeft
veel macht. Hoe hoort een koning zich te gedragen? Kan hij alles doen wat hij wil? Of
kan dat toch niet? De vertellingen uit de Bijbel kunt u lezen in 2 Samuel 6, 11 en 12.

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
Volgende week vrijdag hebben wij de sportmorgen. Via de dames van de
activiteitencommissie krijgt u de nodige informatie. We hopen dat het een gezellige,
sportieve morgen zal worden. Dames alvast bedankt voor alles.

Vrijdagmorgen 29 juni gaan we met alle kleuters naar de bibliotheek, de Stadskazerne,
in de Oudestraat.
U mag uw kind om 8.30 uur brengen bij de bieb.
Welke ouders/oma's/opa's willen ons
helpen in de bieb? Het zal ongeveer
een uurtje duren. De juffen zullen met
de kinderen teruglopen naar school.
Wie heeft er tijd/zin om ons te
helpen??? Alvast bedankt namens de
kinderen.
Vooruitblik:
* Vrijdag 15 juni: workshop “PLONS”
* Vrijdag 22 juni: bezoek Bibliotheek
* Dinsdag 3 juli en donderdag 5 juli: 10 minuten gesprekken

Nieuws uit groep 3:
Morgen gaan we naar aardbeienkwekerij Kalter in IJsselmuiden!
De vorige keer kon dit vanwege de weersomstandigheden niet door gaan. We kijken er
naar uit om nu met elkaar hier naar toe te gaan.
We zitten volop in de Cito toetsen en de afrondende periode. Wat doen de kinderen
goed hun best. Tussendoor zorgen we voor wat ontspanning en beweging. Volgende week
nog een Cito toets en in de loop van volgende week woorden de leestoetsen (tekst en
woordjes) ook afgenomen bij de kinderen.
Gym
In overleg met de leerkracht van groep 4 gaan wij volgende week samen een keer
gymmen.
Juf Angela merkt dat het tillen en sjouwen van zware gymmaterialen nu niet meer
verstandig is. Op deze manier pakken we het samen op zodat de kinderen in ieder geval
lekker kunnen gymmen.
De briefjes voor de spelletjes dag van 22 juni zijn vandaag meegegeven aan uw kinderen
en eventueel ook de brief voor de begeleiders die zich hebben opgegeven. Fijn hoor!

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

Nieuws uit groep 5:
Ook in groep 5 zijn we bezig met de Cito-toetsen. Daarnaast volgen we de reguliere
lessen: veel herhalingsstof op dit moment! Met rekenen oefenen we nog steeds met de
getallenlijn tot 3000, maar ook met het verdelen van cirkels en stroken (denk aan
taartpunten en plakjes cake snijden): hoe doe je dat eerlijk met 5 kinderen, of met 10
of met 20?
Met taal leren we de ik-vorm, de hij-vorm en de wij-vorm van werkwoorden in de
tegenwoordige tijd herkennen en ook zelf benoemen. Daarnaast zijn we met begrijpend
lezen aan de slag geweest met samenvatten: wat is nu echt het belangrijkste in een
stukje tekst? En dat is erg lastig!!!
De vaderdagwerkjes zijn mee naar huis:

We wensen alle vaders aanstaande zondag een fantastische vaderdag toe!
Spreekbeurten:
- Vrijdag 15 juni: Thalita
- Maandag 18 juni: Sven
- Donderdag 21 juni: Mike
- Vrijdag 29 juni: Joop
Vooruitblik:
- Vrijdag 22 juni: sportochtend van half 9 tot 12 uur

Nieuws uit groep 6:
De kinderen in groep 6 werken erg rustig tijdens het maken van de citotoetsen en er
wordt goed rekening gehouden met elkaar. Het helpt dat het deze week minder warm
is, daardoor kunnen we onze focus beter op de toetsen houden. Volgende week gaan we
ook weer verder met de toetsen.
We hebben voor de komende periode weer een topografietoets gepland staan. De
kinderen hebben dinsdag het leerblad mee naar huis gekregen. De kinderen kunnen zowel
de kaart als de levels van topomaster gebruiken om te leren. Als de kinderen
topomaster gebruiken moeten ze inloggen via www.blinkstart.nl, de schoolcode is
539944. Voor de toets moeten de kinderen de provincies en steden op de juiste wijze
kunnen schrijven. De toets staat gepland op dinsdag 26 juni en zal 's ochtends worden
afgenomen in verband met een workshop van de WoWi-bus die 's middags ingepland
staat. De kinderen gaan tijdens deze middag aan de slag met programmeren door middel
van verschillende activiteiten. Meer hierover zult u later ontvangen.

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

Nieuws uit groep 8:
Kampioen van de week
De kampioen van de week is Salomé! Salomé is kampioen in duiken, korfballen en
samenwerken.
Belangrijke data:


15 juni: huiswerk

Elke dag: musical oefenen

