Nieuwsbrief
Week
18/19/20/21
25-04-2018
Kalender
Week 20
14 mei
15 mei

16 mei
17 mei

Week 21
21 mei
24 mei

25 mei

Voorstelling Paola de
zebratemmer voor groep 1 en 2
Muzieklessen gegeven door
Catrien de Boer van het IVAK
Juf Jolanda afwezig i.v.m.
scholing specialisatie het jonge
kind
Leerlingfocusgroep
Teamsessie: over Zorg
Juf Marjon naar cultuurnetwerk
in Delfzijl ( na schooltijd)
Gesprek met centrum Jeugd en
Gezin over hun preventieaanbod.
Teamsessie 0m 15:30 uur
Vrij, Pinksteren
Nieuwsbrief
U kunt kinderkleding brengen
voor Maxima tweedehands
kledingwinkel Delfzijl
Maandviering 3 en 4
U kunt kinderkleding brengen
voor Maxima tweedehands
kledingwinkel Delfzijl

Vanuit het managementteam

Beste ouders,
We hebben deze week afscheid genomen van de
fam. Türkmen: Umut, Lara en Berfin, we wensen
jullie alle goeds toe in Groningen. Een goede start
toegewenst op de nieuwe school.

Ook nemen we afscheid van de fam. Dijksterhuis:
Mirre en Roan, zij vertrekken naar Winsum. Voor
jullie ook een goede start op de nieuwe school
toegewenst.
Pauline Boersma komt op 14 mei bij ons op school
in groep 1. Je hebt al een paar keer meegelopen,
fijn dat je bij ons op school komt.
Juf Sjoukje Metting gaat m.i.v. 11 juni met
zwangerschapsverlof. Juf Rolinke Hofsink gaat haar
tot de zomervakantie vervangen. We zijn hier erg
blij mee, dit omdat zij geen onbekende voor ons en
voor de groep is. Na de zomervakantie weten we
nog niet hoe de invulling zal zijn, dit wordt
meegenomen in het totale formatieplaatje.
Meester Paul heeft afgelopen donderdag een
bezoek aan onze school gebracht. Hij heeft met
ons geluncht. Hij is weer langzamerhand
begonnen, eerst op het kantoor van Noordkwartier
voor een paar uur. Tot de zomervakantie wordt dit
langzamerhand uitgebreid. Met als doel om na de
zomervakantie weer te beginnen. Ook heeft hij de
bloemenbon ontvangen vanuit de school-kerkgezinsdienst. Fijn dat jullie daarbij aan hem
gedacht hebben.
Het was trouwens fijn om daarbij aanwezig te zijn.
De voorbereidingsgroep en de kinderen die deze
dienst hebben voorbereid kunnen terugkijken op
een mooie dienst.
Zoals u in de kalender ziet doet onze school mee
aan een inzamelingsactie voor kinderkleding.
U kunt de kleding inleveren op 24 en 25 mei. Op 28
mei wordt het dan bij ons op school opgehaald.
We nemen een tijdje afscheid van elkaar: onze
school begint weer op 14 mei.
Hele fijne meivakantie toegewenst,
Greetje Nomden
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Aanwezigheid managementteam:
Thea
14 en 17
24 mei
Enderle
mei
Greetje
15 en 17
23 mei
Nomden
mei

Groep 1/2
We zwaaien Roan en Berfin uit en wensen ze heel
veel plezier op hun nieuwe school. Namens alle
kinderen van groep 1 en 2 wensen iedereen een
hele fijne vakantie en tot maandag 14 mei.

In de laatste week 4 juni t/m 7 juni ben ik juf
Sjoukje voor het laatst en dan ga ik met
zwangerschapsverlof. In die week wil ik na
schooltijd de gelegenheid bieden voor ouders om
een laatste oudergesprek met mij te voeren. Op 7
juni vier ik mijn afscheid en mede ook mijn
verjaardag in de klas. Juf Rolinke komt mij tot aan
de zomervakantie vervangen.
Ik heb genoeg ouders die willen rijden en
begeleiden naar Doezoo op 30 mei. Alvast heel erg
bedankt!
We wensen iedereen een fijne vakantie toe, en
voor Mirre: heel veel plezier op je nieuwe school
en we zullen je missen!

Groep 7/8

Groep 3/4
De laatste week hebben de kinderen van groep 3
en 4 de rekentoets van blok 9 gemaakt. Ook is het
mooi dat er steeds meer stickers op de tafelkaart
van groep 4 te zien zijn! Met groep 3 zijn we
begonnen met een nieuwe kern van lezen. Het
ankerverhaal ging over de limonadefontein.
Wat we heel jammer vinden is dat het vandaag de
laatste dag van Lara was op onze school. Wij
wensen haar veel succes op haar nieuwe school en
we zien haar graag nog een keer terug. Verder
wensen we iedereen een goede vakantie toe en
zien we iedereen na de vakantie weer!

De Eindtoets is gemaakt, de resultaten van deze
toets krijgen de leerlingen mee in de week van 22
mei. Het bezoek aan Westerbork was
indrukwekkend! Bedankt voor het rijden en
begeleiden. De volgende dag stonden de
Koningsspelen op het programma, wederom een
groot succes met prachtig weer. Dank aan alle
vrijwilligers die mee hebben geholpen.
Verkeersexamen groep 7:
Dinsdag na de vakantie gaat groep 7 op de fiets
naar Loppersum voor het praktisch
verkeersexamen. Juf Karin zal met de groep
meefietsen.
Een aantal leerlingen moet nog beginnen aan het
werkstuk. Wilt u als ouder uw zoon of dochter
hierbij helpen?
Voor nu wensen wij iedereen een heerlijke (lange)
vakantie toe! En speciaal voor Umut: we zullen je
missen, heel veel succes op je nieuwe school!

Groep 5/6
De afgelopen week hebben we nog een toets van
rekenen en een dictee gemaakt.
Na de meivakantie beginnen we in de klas op
maandag met een muziekles gegeven door Catrien
van het IVAK. En we gaan ons voorbereiden op de
CITO. In de 4 weken na de meivakantie gaan we de
CITO toetsen afnemen.
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