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Kalender
Week 22
28 mei

29 mei
30 mei
Week 23
4 juni
4 juni

Muzieklessen gegeven door
Catrien de Boer van het IVAK
Bijeenkomst focusgroep groep 5
t/m 8 leerlingen
Schoolbezoek Noordkwartier
Groep 5/6 naar Doezoo
Muzieklessen gegeven door
Catrien de Boer van het IVAK
Meester Bert na schooltijd ICT
bijeenkomst Noordkwartier.

Groep 1 en 2
We werken deze weken over de brandweer. We
hebben al een echte brandweerhelm in de klas die
Limke-Lot mee had genomen. Die is wel zwaar zeg!
We gaan 25 mei met de hele groep naar de
brandweerkazerne om daar van alles te beleven!
We hebben ook al wel boekjes in de klas over de
brandweer, maar we hebben geen echte
speelgoedbrandweerwagens. Dat vinden we wel
jammer, daarom mogen de kinderen die dat thuis
hebben meenemen naar school als u dat goed
vindt. Ook met ander materiaal zijn we blij:
bijvoorbeeld een oude tuinslang.

Vanuit het managementteam
Beste ouders,
De laatste twee weken gaan in voor juf Sjoukje, zij
gaat m.i.v. 11 juni met zwangerschapsverlof.
Het zijn voor haar echt wel de laatste loodjes.
We zijn blij dat we voor deze periode vervanging
hebben gevonden in de persoon van juf Rolinke, zij
is geen onbekende voor deze groep en komt al af
en toe even meedraaien om zich in te werken.

Privacywetgeving
U heeft vast al gehoord van de nieuwe wetgeving
mbt privacy (AVG). Dat heeft ook voor onze school
consequenties. Veel foto’s werden gedeeld via
Facebook. Daar stoppen we mee. Daarvoor in de
plaats komt Klasbord. U krijgt binnenkort een
mailtje met daarin het verzoek om de app op uw
telefoon te installeren (maar via een tablet of PC
kan ook). U krijgt ook een wachtwoord waarmee u
zich kunt aanmelden voor een bepaalde groep. In
deze besloten omgeving kunnen we dan toch
foto’s en oproepjes plaatsen.
Ook de website wordt de komende tijd aangepast
om te voldoen aan deze wetgeving.

Op maandag komt juf Catrien van het IVAK om
9.30 muziekles geven. Dit doet ze vier keer. De
eerste les hebben we al gehad.
Berfin en Roan zijn verhuisd. Pauline is nu ook vier
jaar en bij ons in de groep gekomen.
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Groep 3/4
De afgelopen keren was het op dinsdag prachtig
weer. We zijn toen niet naar gymnastiek geweest
maar hebben heerlijk gezwommen in het
zwembad. De komende periode gaan we als het
mooi weer is zwemmen i.p.v. gymmen. Omdat het
niet altijd goed te voorspellen is of we gaan
zwemmen is het handig dat de kinderen zowel gym
als zwemkleren meenemen naar school.
Deze week zijn we begonnen met de eerste Citotoets van woordenschat. Ook de volgende weken
wordt er getoetst.
Vrijdag 25 mei verzorgt groep 3/4 maandviering.
Aanvang: 8:30uur.

Woensdag gaan we met de klas naar Doezoo. De
kinderen nemen gewoon hun eigen tas met fruit
en drinken mee. We vertrekken om 9.00 uur van
school en gaan om 11.30 uur daar weer vandaan.
De afgelopen weken was het op dinsdag prachtig
weer en zijn we naar het zwembad geweest. Het is
dus handig om op dinsdag in ieder geval gym maar
ook zwemkleren mee te geven zodat we op het
laatste moment nog kunnen kiezen voor zwemmen
of gym.
Ook de komende 2 maandagen komt juf Catrien
van het IVAK weer in de klas om muziekles te
geven.
Volgende week is juf Dieuwke er de hele week.

Groep 7/8

Groep 5/6
Deze week zijn we begonnen met de CITO toetsen
en de komende weken zijn we hier nog mee bezig.
Het is al bijna zover dat ik met verlof ga, dus vanaf
volgende week maandag kunt u zich naast de deur
op een rooster intekenen voor een 10
minutengesprek voor de week van 4 t/m 7 juni.
U kunt ook een gesprek tijdens de reguliere 10
minutengesprekken aanvragen alleen is dat dan
met juf Rolinke.
Op 7 juni vier ik in de klas mijn afscheid en ook nog
mijn verjaardag.

Op Roakeldais.
Donderdag 28 juni gaan wij op de fiets naar
Warffum, op Roakeldais. We vertrekken om
8:30uur en zullen om 12:00uur weer in
Middelstum zijn. De leerlingen fietsen dan
rechtstreeks naar huis. Wilt u dat uw kind met de
leerkracht mee fietst naar school, laat u ons dit dan
weten?
Een aantal belangrijke data op een rijtje:
11 juli Musical en afscheidsavond groep 8. Tijdstip
volgt.
12 juli Leerlingen gr 7/8 de ochtend vrij.
18 juli Einddienst
19 juli Groep 8 de ochtend vrij. 's Middags gr 8
trakteren in alle klassen.
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