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Lievelings-heersbeestje

Nick uit groep twee brengt me de sleutel terug van het
schuurtje. Als ik hem vraag wat hij heeft gedaan buiten,
begint hij enthousiast te vertellen: “Ik heb beestjes
gezocht met een potje.” “En welke beestjes heb je
gevonden?” vraag ik Nick. “Wat mieren en een lievelingsheerstbeestje!”

Trijnie Tuil
Juf Jolanda
Juf Jolanda heeft al een tijd last van stem- en
keelklachten. Op advies van de arts blijft ze voorlopig
thuis. Zij zal vervangen worden door Lynn Steenbeke
(ma) en Karla Pijper (di en vr). We wensen juf Jolanda
veel sterkte en beterschap!
Hippolytusrun
De 16e Hippolytusrun heeft plaats gevonden. Alle
kinderen die hebben meegedaan: super! En alle ouders,
verzorgers bedankt voor het aanmoedigen. De
formulieren en de opbrengst mogen weer ingeleverd
worden bij de leerkracht.

Weten jullie het nog? Op zondag 16 maart was de
School Kerk Gezinsdienst waarbij we jullie hebben
gevraagd om een kaart mee te nemen voor de kinderen
in jeugddorp de Glind die onder de Rudolphstichting valt.
Deze kaarten hingen we vlak voor de dienst in de boom
die voorin de kerk stond. Na de dienst hebben we de
kaarten verstuurd. En afgelopen week kregen
we bericht van de directeur van de Rudolphstichting.
"Wat een hartverwarmende post ontvingen wij bij de
Rudolphstichting. Een hele dikke envelop vol kaarten van
de kinderen vanuit uw dorp voor de kinderen uit
Jeugddorp De Glind. Wilt u onze hartelijke dank
overbrengen aan alle kinderen? Ook werd er
gecollecteerd voor de Rudolphstichting. De financiële
steun die de Rudolphstichting krijgt, komt ten goede aan
een groep kwetsbare groep kinderen, namelijk kinderen
die niet meer thuis kunnen wonen. Wij zetten ons ervoor
in dat elk kind veilig en zo gewoon mogelijk op kan
groeien. We doen dat in Jeugddorp De Glind en door
landelijk het inhuisplaatsen van kinderen in gezinshuizen
te bevorderen. Nogmaals heel hartelijk bedankt voor
jullie prachtige kaartenactie!"
KIVA
Wij werken op school met de methode Kiva, een
antipestprogramma dat zich richt op de rol die de groep
speelt in het pestproces. De komende weken werken we
op school aan de regel 'We lossen pesten als groep
op'. Tijdens de lessen leren de kinderen wat ze wel
kunnen doen en beter niet kunnen doen als ze gepest
worden. De kinderen leren dat het soms moeilijk is om
over pesten te praten, maar dat het het beste is om het
in de groep te vertellen. De kinderen bedenken samen
verschillende oplossingen bij pestsituaties.
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Groep 7/8
Schoolfoto’s
De schoolfoto’s zijn binnen! Denkt u erom
dat u de formulieren voor 1 juli retourneert?
Nieuws uit de groepen

We kunnen gaan aftellen en uitkijken naar ons
schoolkamp!
Deze week krijgen de kinderen een brief mee, met
daarbij de bagagelijst.
Hier en daar wordt er al wat voorbereid voor de Bonte
Avond... leuk!!

Kunstwerk
Vorige week hebben we met alle kinderen gewerkt aan
het kunstwerk. Het is prachtig geworden en klingelt
straks lekker op Verhildersum. We hebben het "snuusterklanken" genoemd, omdat we allemaal spulletjes hebben
gebruikt die we bij elkaar "gesnuusterd" hebben.
Binnenkort volgt er meer informatie over het project op
Verhildersum.

Groep 7 maakt de Cito-toetsen. Wat hebben we dit
schooljaar allemaal bijgeleerd? Wat gaat goed? Wat gaan
we volgend jaar nog leren?
Groep 8 werkt deze dagen met een dagtaak: zelf een
planning maken voor de taken van die dag. Een goeie
voorbereiding voor het plannen van je huiswerk straks.
Begin je met het leukste? Of liever met het moeilijkste?
Groep 8 oefent ook heel hard voor het EHBO-examen. Dit
examen is op 6 juli. Tot die tijd oefenen we regelmatig

Groep 1/2

met Mariska en Attje.
Schoolreis groep 1 en 2
Dinsdag 18 juli is het schoolreisje voor groep 1 en 2. We
gaan naar Nienoord. De kosten voor het schoolreisje
bedragen per kind 13 euro. Graag contant betalen aan de
leerkracht. Hiervoor krijgen de kinderen ook ranja, patat
met mayonaise en een ijsje. De entree van de ouders die
rijden wordt hier ook van betaald.
Op de dag zelf graag weer stoelverhogers meenemen. De
kinderen mogen zelf ook hun rugzakje mee met
eventueel een extra boterham en drinken. Nadere
informatie over vertrek- en aankomsttijden volgt nog.

Donderdagochtend 29 juni gaat groep 7/8 naar Warffum
voor 'Op Roakeldais' We gaan op de fiets! We krijgen
daar drinken met iets lekkers. Het is dus niet nodig om
iets mee te nemen. We zijn om 12:00uur weer terug op
school.
Betaling kamp en schoolreis
Wanneer u de betaling nog niet heeft gedaan voor kamp
en/of schoolreis, zou u dat dan z.s.m. willen doen? Alvast
bedankt!

Groep 3/4
Al vanaf het begin van het schooljaar zetten we op
vrijdag iemand van onze groep in het zonnetje: het
zonnetje van de week. De zonnetjes werden overladen
met complimenten: aardig, lief, cool, beste vriend, goed
in rekenen, lezen, gym, voetbal en noem alles maar op.
Voor sommige kinderen was het erg lang wachten, maar
inmiddels zijn alle kinderen aan de beurt geweest.
Complimenten blijven we natuurlijk ook zonder zonnetjes
aan elkaar geven...

@wicherzitsema

Groep 5/6
Met rekenen hebben we door overleg en samenwerking
bijzondere getallen, komma getallen, van groot naar klein
kunnen zetten. Deze opdracht is buiten uitgevoerd, even
ontsnappen aan de toetsen. Het mooie weer bracht ook
een spontane muziekles in de buitenlucht.
Zon, gitaar en zang. De kinderen zongen erg goed mee
met het Engelse liedje!
Binnenkort gaan we naar het openluchtmuseum in
Warffum, op dinsdag 27 juni.
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