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Ruimte om te groeien
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24-05

Nieuws uit de groepen
MEIVAKANTIE
Moederdag
leerlingenfocusgroep
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Nieuwsbrief 17
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Koningsspelen

Groep 1/2
Daan, Iris en Fenna zijn de nieuwe leerlingen in
groep 1. Van harte welkom op onze school!
De afgelopen weken werkten we over Koningsdag.
We leerden liedjes o.a.: De vlaggen wapp'ren
hoog en laag, alles is vrolijk t' is feest vandaag.
Blaas op je toeter en sla op je trom, klappen en
draai nu maar om, rombom!
We leerden cijfers zoeken en op volgorde zetten.
Rennen naar cijfers op het plein. En spelletjes met
woorden met de letter M.
Ook hebben we weer een verassing voor de
mama's gemaakt...
Na de vakantie werken we aan het thema: het
letterwinkeltje.
Juf Jolanda en juf Dinie
Groep 3/4

Vanochtend hebben we genoten van de
koningsspelen! Samen met de kinderen, ouders
en personeel van de Klim-op en de Wilster hebben
we er een geslaagde ochtend van gemaakt en als
afsluiting genoten we van een heerlijke lunch.
Bedankt voor al uw hulp!
We wensen u allen een fijne meivakantie!
Trijnie Tuil
Afscheid
Vorige week hebben we afscheid genomen van
Thorvald en Arvid van Dijken. Zij zijn inmiddels
gestart op OBS De Wilster. We wensen hen een
fijne tijd toe op hun nieuwe basisschool.
Avondvierdaagse
In de bijlage van de ouderraad staat informatie
over de avondvierdaagse.

De kinderen uit groep 3/4 verzorgen zelf de
bordsessie: Hoe voelt iedereen zich? Aan welke
doelen gaan we werken? Welke successen gaan
we vieren?
Groep 5/6
Op de site en op Facebook, staan de
foto's van de 'raar met je haar' dag. Ook
staat er op de site even een tekstje bij.
De nieuwe ronde spreekbeurten zijn
ingepland. Geweldig om te zien, dat
kinderen die eerst niet wilden nu wel een

spreekbeurt willen houden. De resterende
spreekbeurten: Tim: 18 mei. Jurjen 20
mei. Jeffrey 27 mei. Jiska 3 juni.
Annegreet 10 juni. Umut: 17 juni.
Topo: Limburg op 12 mei.
Op het moment van schrijven, zijn er
morgen de Koningsspelen. Wij hopen op
een zonnige, leuke en vooral sportieve
dag.
Wij wensen u allen een fijne en goede
vakantie toe.
Juf Karin en meester Erwin
Groep 7/8
Deze week hebben de leerlingen van groep 8 de
cito-eindtoets gemaakt. Het was hard werken,
maar ook wel een beetje gezellig zo alleen met
groep 8. En de snoepjes waren heerlijk!
Na de meivakantie gaat groep 7 naar Loppersum
voor het verkeersexamen (dinsdag 10 mei). Juf
Anje gaat met ze mee. Alle leerlingen van groep 7
moeten dan natuurlijk op de fiets naar school
komen.
Woensdag 11 mei heeft groep 8 een toets van
EHBO. Dit gaat over hoofdstuk 1 t/m 4. Goed
leren!
De kinderen hebben allemaal een musicalboekje
mee en weten hun rol. We verwachten dat
iedereen in de vakantie tijd neemt om het hele
verhaal een paar keer door te lezen. Daarnaast
moet je al een deel van je rol gaan leren. Na de
meivakantie zullen we regelmatig gaan oefenen.
Zoals u in de mail heeft kunnen lezen, zijn de
oudergesprekken voor groep 7/8 verschoven naar
donderdag 12 mei.
Ouderfocusgroep
In de ouderfocusgroep hebben we gesproken over
huisvesting. Stel je nu eens voor dat je als kind
de nieuwe school binnenloopt. Wat zou je dan
graag willen zien? Welke activiteiten worden er
aangeboden? Welke mogelijkheden zijn er?
Samen brainstormen en ideeën delen, levert veel
goede input op. De punten worden meegenomen
in de klankbordgroep. Heel erg bedankt ouders!

