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Midzomerfeest
Dinsdag 18 juli vieren we het midzomerfeest, met dit jaar het thema ‘Water’. ’s Ochtends vieren we
dit alleen met de kinderen, maar ’s avonds vieren we dit met alle kinderen en hun ouders/opa’s en
oma’s/broertjes en zusjes. ’s Ochtends zijn er voor de kinderen verschillende workshops waaruit ze
kunnen kiezen.
Hiervoor zoeken we nog heel veel ouders! Dus kunt u goed
timmeren (voor de workshop vlot/boot bouwen), Bent u handig met
PVC buizen (om een waterbaan te bouwen) of vindt u het leuk om
de kinderen te helpen met iets te knutselen of schilderen? Dan
vragen we jullie hulp. Welke ouders zouden mee willen helpen bij
de workshops tussen 8.45 – 11.45 uur? Graag opgeven bij Sarah.
En wie heeft nog:
- pallets/pvc buizen/spijkers/stukjes hout liggen wat wij mogen gebruiken voor bij de
workshops?
- Bier- en/of statafels voor het eten ’s avonds?
’s Avonds nodigen we u uit om eerst naar presentaties van de kinderen te kijken en daarna met
elkaar te eten. Voor de kinderen zijn verschillende activiteiten op het plein en het veld.
U krijgt ook nog een uitnodiging. We hopen jullie dan allemaal te zien!

Vanuit de Activiteitencommissie
Beste ouders,
De activiteiten commissie is op zoek naar leden die ook zo enthousiast zijn om onze kinderen een
super leuke tijd te geven op school door leuke feesten te organiseren.
Er gaan aan het einde van dit schooljaar twee ouders uit de activiteitencommissie omdat hun
kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan.
Dus mis deze kans niet om je kroost net even dat extra kersje op de taart te kunnen geven!
Verder zijn wij ook al op zoek naar iemand die de financiën over wil nemen. Onze penningmeester
stopt over een jaar en dan is er nog genoeg tijd voor een goede overdracht. Deze functie mag
eventueel ook helemaal los staan van het organiseren van de activiteiten als je daar niet zo van
houdt. Dus welke boekhouder voelt zich geroepen??
Opgeven kan bij school of een van de huidige leden.
Hopelijk tot snel.
Met hartelijke groet, AC
Formatie volgend schooljaar
Het is duidelijk hoe de formatie er voor volgend schooljaar uit gaat zien:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Groep 1-2

Cora

Cora

Cora

Cora

Sarah

Groep 3-4

Greetje

Greetje

Greetje

Nienke

Nienke

Groep 5-6

Kees

Kees

Ina

Ina

Kees

Groep 7-8

Nienke

Nienke

Zamira

Zamira

Zamira

Gym

Mignon

GVO/HVO
IB
Schoolleider

Ria
Richt
Anita
(afwisselend)
Sarah

Sarah

Anita
(afwisselend)
Sarah
(middag)

Zoals u kunt zien houden we gelukkig vier groepen. Er zijn wel wat veranderingen:
-

We nemen helaas afscheid van juf Janine en juf Geertje.

-

Juf Sarah staat de vrijdagochtend voor groep 1/2 en juf Nienke gaat naast groep 3/4 ook
werken in groep 7/8 samen met juf Zamira.

Schoenen
Na overleg met het team en gesprekken met ouders hebben wij als team besloten dat de kinderen
tijdens de zomerperiode de schoenen aan kunnen laten in de school. In tijden van veel
regen/modder/gras/nattigheid kijken we of ze dan beter de schoenen even uit kunnen doen. We
gaan om de dagelijkse viezigheid iets te beperken kijken naar andere oplossingen als borstels / goede
veegmat e.d.
Mobiele telefoons
Veel kinderen hebben tegenwoordig een mobiele telefoon. We merken dat ook steeds meer
kinderen deze mee nemen naar school, maar ook dat ze deze onder schooltijd (willen) gebruiken. We
begrijpen dat kinderen een telefoon bij zich hebben, maar deze mogen niet gebruikt worden onder
schooltijd. Als de kinderen een mobiele telefoon meenemen, komen deze (uitgeschakeld) in een bak
in de klas.
Schoolreizen
Groep 1/2:
Zoals u reeds heeft kunnen lezen gaat groep 1-2 dinsdag 27 juni op schoolreisje naar Zuidlaren. Wij
zoeken nog 4 begeleiders die met ons mee willen. Mocht u tijd en zin hebben geef het dan even aan
juf Cora door. Bij te veel belangstelling zijn gaan we loten.
Concert
Groep 5/6 geeft op dinsdagmiddag 27 juni een concert. Aanvang 13.45
uur in de gymzaal. Ze hebben de afgelopen maanden viool- en gitaarles
gehad en laten deze middag horen wat ze kunnen. Het klinkt nu al erg
mooi!
Kinderen en ICT – door de redactie ICT werkgroep L&E
Onze kinderen groeien op in een wereld die snel verandert. Computer, telefoon, tablet spelen daarin
een belangrijke rol. Om u als ouders te helpen –samen met uw kind- een goede weg te vinden in de
talloze mogelijkheden, schrijven wij maandelijks een artikel. Deze keer over…..
Lezen in de vakantie: leuk én slim! Met het zomercadeautje
van de Bibliotheek
Of je nu op vakantie gaat of thuisblijft, in de VakantieBieb vind
je meer dan 60 mooie e-books voor het hele gezin.
De VakantieBieb is nu open voor jeugd en 1 juli komen hier de
e-books voor volwassenen bij. De VakantieBieb sluit op 31
augustus 2017.
Uit onderzoek blijkt dat kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, maar liefst 1 tot 2
AVI-niveaus terug kunnen vallen in hun leesontwikkeling. Dit heet “zomerval” of “zomerdip”. Lezen
in de zomervakantie is dus belangrijk voor elk kind en kan digitaal met de VakantieBieb-app. De app
bevat een leuke selectie leesboeken die na downloaden in een boekenkast worden geplaatst en als
e-book of pdf op de tablet of smartphone gelezen kunnen worden.
De gratis app is beschikbaar in de App-store ( IOS) en Google Play store ( Android).

Als u de app voor het eerst opstart, is uw boekenplank nog leeg. U kunt zelf boeken uitzoeken en op
uw boekenplank zetten. Klik daarvoor bovenaan op het logo, en kies in het rolmenu "Boeken
uitzoeken".
De ICT werkgroep wenst u veel leesplezier voor u en uw kind(eren).
Om alvast rekening mee te houden
- Donderdag 20 juli is ’s avonds de musical van groep 7/8 in het Klockhoes. De kinderen van school
kijken ’s ochtends naar de generale repetitie.
- De kinderen uit groep acht zijn de dag na de musical vrij, dus op vrijdag 21 juli. De rest van de
school heeft nog wel een gewone schooldag.

