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Algemeen
Agenda
Vrijdag 15 juni

Sportdag groep 5 t/m 8
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Met de wind mee

Beste kinderen en ouders/verzorgers van groep 5 t/m 8,
Aanstaande vrijdag (15 juni) wordt de sportdag voor groep 5 t/m 8 georganiseerd op
Sportpark Centrum.
De kinderen worden om half negen op school verwacht in sportkleding. Voor limonade en een ijsje wordt gezorgd, maar de kinderen mogen gerust extra eten en drinken
meenemen.
De kinderen volgen clinics en de sportdag is om 12.10 uur afgelopen. Mag uw kind
dan zelf naar huis, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht? Anders gaan wij ervan
uit dat uw kind met de leerkrachten naar school loopt. In dat geval zullen we iets later
dan 12.15 uur bij school zijn.
Mag uw kind zelf naar huis, dan horen we dus graag van u. Uw kind mag dan
(eventueel) de fiets lopend meenemen naar Sportpark Centrum om half negen. Om
half negen lopen we gezamenlijk als groep naar het sportveld.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw
kind.
Groeten van de juffen van de groepen 5 t/m 8

BLOON
Beste kinderen en ouders/verzorgers van groep 4 t/m 8,
Op school en thuis oefenden de kinderen regelmatig met BLOON digitaal en in het
schrift.
Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd bij www.bloon.nl waardoor het gebruik
ervan nu niet meer gratis is.
Dat betekent voor onze school dat we een redelijk grote uitgave moeten doen om
BLOON digitaal te blijven gebruiken.
Vandaar dat we er voor gekozen hebben om BLOON op school alleen nog via het
schrift aan te bieden. BLOON digitaal komt vanaf nu te vervallen.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij juf Anneke.
Met vriendelijke groeten van het team

‘Samen School Zijn’

Nieuwsbrief • week 24 & 25 •

Nieuws uit de groepen
Vlindergroep
*Rapporten: over niet al te lange tijd moeten de rapporten weer worden ingevuld. Mocht het rapport van uw kind nog
thuis zijn, wilt u deze dan één dezer dagen weer mee naar school geven?
*Vrije dagen juf: van maandag 18 juni tot en met maandag 25 juni zal juf Esther in de vlindergroep aanwezig zijn. Op dinsdag 26 juni hoopt juf Jenny weer terug te zijn.
*Afscheid: op donderdag 21 juni neemt juf Joëlle afscheid van de Windroos. Zij heeft haar stage erop zitten. Bedankt voor
al je hulp Joëlle!
Ook hebben we afscheid genomen van Delynn. Zij is verhuisd naar Hoogkerk. We hopen dat zij het naar haar zin zal hebben op haar nieuwe school.
*Vaderdag: we zijn nog druk bezig met het maken van de Vaderdag verrassing. Dus vaders......nog even volhouden!
Fijne weken gewenst!
De bijengroep
We beginnen aan de eindsprint van dit schooljaar, over zes weken is het zomervakantie!
Deze week maken we iets voor vaderdag en volgende week ronden we ons zomerproject af.
Binnenkort gaan de kinderen van groep 2 op vrijdagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur werken met de juf van groep 3 in
het lokaal van groep 3. Op deze manier wennen ze alvast aan de manier van werken in groep 3 en maken ze kennis met de
materialen waarmee ze gaan lezen en rekenen. De kinderen van groep 3 mogen dan spelen en werken in het kleuterlokaal
bij juf Marianne. De exacte datum hoort u nog van ons.
Groep 3
Wat zijn we trots op de kinderen van groep 3. Echt gewoon TOPPERS!
Hoewel de temperatuur erg hoog is opgelopen de laatste weken blijft de inzet echt geweldig.
Niet alleen hoe hard er gewerkt wordt, maar ook hoe er om elkaar gedacht wordt om een toets te maken en de ander dan
niet te storen als je eerder klaar bent. Écht samen school!
Met rekenen zijn de methode zelf aan het afronden en gaan we op naar de Cito en sommen van groep 4.
VLL daagt ons uit met woorden als: grasspriet/viltstift / brilslang. Je moet maar zelf bedenken hoe je dit moet gaan schrijven en het lukt ook nog!
Schrijven met een vulpen valt nog niet altijd mee. Maar we zijn goed op weg en doen enorm ons best.
We zijn ook op weg naar de laatste weken en bereiden ons voor op groep 4.
Groep 2 komt ook nog een paar keer bij ons kennis maken en dan mag groep 3 lekker gaan spelen in groep 2. Want ook dat
blijft belangrijk.
Groep 4/ 5a
In de afgelopen week zijn we gestart met cito spelling, daarnaast worden er methodetoetsen van rekenen afgenomen.
Ondanks de warmte, en zelfs hitte, werken de kinderen erg hard. Complimenten hoor.
De komende week staat cito rekenen op het programma en in de week daarop begrijpend lezen. De resultaten kunt u binnenkort terugvinden op het rapport.
De kinderen van groep 5a doen a.s. vrijdag mee aan de sportdag. In een aparte mail of elders in deze nieuwsbrief kunt u
hierover meer lezen. U bent natuurlijk van harte welkom om een kijkje te nemen en uw kind aan te moedigen op Sportpark
Centrum.
Op woensdag 20 juni nemen we afscheid van juf Rianne, haar stage zit er dan op. Daarna geeft juf Anneke weer les op
maandag t/m donderdag en juf Marlon op vrijdag.
We willen juf Rianne hartelijk bedanken voor haar enthousiaste inzet in het afgelopen half jaar en wensen haar veel succes
bij het vinden van een baan als leerkracht.
Mocht u juf Rianne nog persoonlijk willen bedanken dan kan dat op deze woensdag om 14.15 uur.
De weekhulpen in de week van 11 juni zijn: Kayleigh en Evan.
De weekhulpen in de week van 18 juni zijn: Milan en Hidde.
We wensen iedereen hele fijne weken en juf Rianne een goede afsluiting van haar stage!
Groep 5b/ 6 & Groep 7/8
Voor deze nieuwsbrief is geen nieuws aangeleverd. Indien er nieuws is, zal dit apart van deze nieuwsbrief worden gedeeld.
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