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Ruimte om te groeien

Agenda mei/juni/juli
24-05
27-05
03-06
07-06
08-06
16-06
17-06
19-06
21-06

23-06
24-06
28-06
01-07
04-07
05-07
06-07
12-07
13-07
15-07
16-07 t/m 28-08

19.00 uur MR vergadering
8.45uur Maandsluiting 3/4:
ouders zijn welkom!
Nieuwsbrief 18
DO (Trijnie afwezig)
Hyppolitusrun
Margedag: Alle kinderen zijn
vrij!
Nieuwsbrief 19
Vaderdag
DO (Trijnie afwezig)
Afscheid van ons directeur
bestuurder van Noordkwartier,
Geert Meijer, met alle kinderen
9.30 tot 10.30u
Op Roakeldais 7/8
Maandsluiting 5/6
Rapport mee!
10-minutengesprekken facultatief
ouderfocusgroep
Nieuwsbrief 20
Leerlingenfocusgroep
DO (Trijnie afwezig)
15.30-17.30uur Musical try out
(opa’s/oma’s, broertjes en zusjes)
Musical en afscheid groep 8
17.30 tot 20.00 uur
Einddienst 19.00 – 19.30 uur
Hippolytuskerk
Groep 8 ’s ochtends vrij
LSD
Nieuwsbrief 21
Zomervakantie

Van de directie

pleinwacht, op het plein waar het nodig is. Ze
hebben les gehad in het bemiddelen bij conflicten.
De helpers zijn te herkennen aan een blauw
hesje.
Waar letten ze op?
Neutraal blijven, geen partij kiezen
Eerst rustig (laten) worden
Beide kinderen hun verhaal laten doen
Samenvatten
Samen naar een oplossing zoeken
In de leerlingenfocusgroep zijn de eerste plannen
al bedacht voor de nieuwe school. De kinderen uit
de leerlingenfocusgroep delen deze ideeën met
alle kinderen van de school. Vervolgens mogen
alle kinderen met hun ideeën komen.
Trijnie Tuil
Hyppolitusrun
Dit jaar doen we weer mee met de Hyppolitusrun.
De opbrengst willen we besteden aan iPad(s) voor
de school. Alle kinderen hebben een
informatiebrief met opgaveformulier meegekregen
en een formulier om sponsors te zoeken.
We hebben 2 ouders/vrijwilligers nodig die
helpen om te stempelen tijdens de loop!
Wilt u helpen? Geeft u zich dan op bij Trijnie Tuil
(t.tuil@noordkwartier.nl)
Oproepje vrijwilligers tussenschoolse
opvang
Met spoed zoeken we ondersteuning bij de
tussenschoolse opvang!

Heeft u ze al gezien, onze helpers op het plein?
De leerlingenfocusgroep helpt, naast de

We zoeken samen met de MR naar oplossingen
om de overblijf zo goed mogelijk te organiseren.
Er is contact gezocht met Kids2B om te kijken
naar mogelijkheden om de tussenschoolse opvang
(deels) door professionals over te laten nemen.
De kosten zullen dan ook (aanzienlijk) omhoog
gaan. Als we niet meer ouders en/of andere
vrijwilligers kunnen vinden die kunnen
helpen/ondersteunen, zijn we genoodzaakt om de
tussenschoolse opvang uit te besteden.

Wilt u helpen tussen de middag en/of kent u
iemand die zou willen helpen (op de maandag,
dinsdag, donderdag en/of vrijdag) bij de
tussenschoolse opvang, geeft u zich dan op bij
Trijnie Tuil (t.tuil@noordkwartier.nl)
Op dit moment zijn de teamleden ingezet als
achterwacht. Als er problemen zijn bij de
tussenschoolse opvang, worden de leerkrachten
ingeschakeld. Daarnaast hebben we met het team
en volgende week met de overblijfcoördinator
overleg met als doel de tussenschoolse opvang zo
goed mogelijk in te vullen zodat kinderen op een
plezierige manier hun pauze kunnen doorbrengen.
Nogmaals de oproep om kinderen na 13.00uur
naar school te laten gaan als ze niet overblijven.
Zo houden we tijdens de overblijf het zicht op het
plein.
Rapporten
De rapporten mogen zo spoedig mogelijk worden
ingeleverd, als dat nog niet is gebeurd!
Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
We verwelkomen Romy in groep 1. Ze is
afgelopen weekend naar Middelstum verhuisd en
komt bij ons op school. We hopen dat ze een fijne
schooltijd bij ons tegemoet gaat! Samen met
Fenna en Iris zijn er nu 22 leerlingen in groep 1.
We werken en doen spelletjes met letters naar
aanleiding van het boek: Het letterwinkeltje. Maar
het is ook de tijd van de cito taal- en
rekentoetsen, dus die worden deze periode ook
afgenomen bij een deel van de leerlingen.
Juf Jolanda en juf Dinie
Groep 5/6
De 1 aprilgrap van dit jaar zit bij sommige nog in
het geheugen, maar afgelopen vrijdag konden we
dan toch samen zwemmen.
- Met rekenen grep 5 zijn we bezig met grote
plus, min, keer- en deelsommen d.m.v. meerdere
en verschillende strategieën. 199+199, 245 - 99,
5x32, 6x42. Handig, als je snel en uit het hoofd
wil/kunt rekenen.
In groep 6 zijn we bezig met de betekenis,
plaatsing op getallenlijn, vergelijken en ordenen
van kommagetallen. Om uiteindelijk te kunnen
optellen en aftrekken van kommagetallen. Mooi,
om de stijgende lijn in ontwikkeling te zien. Van
eerst heel moeilijk, naar eindelijk ' ow, makkie, ik
doe het gewoon uit het hoofd!'
- Met spelling leren we in groep 5 woorden met i
i.p.v. ie, deze woorden moet je onthouden. Maak
er dus een 'foto' van in je hoofd.

En de korte en lange klank (open-,gesloten
lettergreep) komt weer terug.
Groep 6 leert verder met de werkwoorden. Vooral
verledentijd stam + te(n)/ de(n) blijft
aandachtspunt. Vooral als de stam al een -t of -d
heeft. Ook de woorden met - isch komen straks
terug.
- Groep 6 herhaalt met taal weer de lid-, tel-,
aanwijswoorden en persoonsvorm.
- Met het leerKRACHTbord in de klas kunnen
steeds meer leerlingen overweg. Inmiddels doen
zij vaak het kwartiertje rondom het bord. Mooi om
te zien, dat ze hiermee het eigenaarschap
verhogen.
- Volgende week beginnen we met de ronde
Citotoetsen. Weer een mooi meetmoment van de
ontwikkeling, welke de leerlingen in het afgelopen
half jaar hebben gemaakt.
Juf Karin en meester Erwin
Groep 7/8
Wat zijn we trots in groep 7: allemaal geslaagd
voor het verkeersexamen!!
In groep 8 wordt er heel hard geleerd voor EHBO.
De kinderen hebben de eerste toets gehad. Een
aantal leerlingen mogen dit herkansen, dus nog
even goed hoofdstuk 1 t/m 4 lezen en leren.
Hoofdstuk 5 en 6 moeten ook alvast gelezen
worden. Elke week moet iedereen zijn/haar boek
bij zich hebben!
Groep 7 loopt een topotoets achter. Komende
week is dus Zwitserland aan de beurt. Denk ook
nog aan het oefenen op bloon.nl!
Werkstuk:
Alle kinderen uit groep 7/8 moeten thuis een
werkstuk maken over een land. Deze moet
voor 26 juni worden ingeleverd. Hiermee vervalt
de planning zoals deze eerder is meegegeven aan
de groep.
Musical:
Wat leuk om nu de musical helemaal door te
kunnen lezen met alle rollen! Iedere dinsdag- en
vrijdagmiddag zijn we bezig met de musical. Thuis
moet de rol ook ingestudeerd worden. Wilt u als
ouder uw kind, wanneer nodig, hierbij helpen?
juf Marjon en juf Anja
Gymschoenen
De kinderen van groep 3 t/m 8 gymmen in de
sporthal. Zij krijgen vaak les van meester Rick.
Deze kinderen moeten gymschoenen dragen
tijdens de gymlessen. Bij het hockeyen,
voetballen en andere spellen is dit echt nodig.

Magazijn
We zijn erg blij met alle spullen die we krijgen
voor knutselactiviteiten, maar voorlopig hebben
we genoeg eierdozen, wc-rolletjes, etc.
Inschrijven avondvierdaagse
maandag 23 mei van 8.10 tot 8:30 uur.
* inschrijven en betalen in de gang bij de
groep 1 & 2.
De kosten van de avond-4-daagse zijn € 3,50.
Deelname aan één avond is € 2,50.
De avond-4- daagse start maandag 23 mei en
eindigt op donderdag 26 mei 2016
De wandeling start bij het ijsbaangebouwtje.
De vertrektijd is op alle dagen vanaf 17.45 uur.
Echter niet later dan 18.00 uur.
Uitnodiging voor de workshop
‘Schrijf je eigen tekst op steigerhout’

De werkgroep Vertellen Kantens organiseert voor
de jeugd van 10- 16 jaar
de workshop:
‘Schrijf je eigen tekst op steigerhout’
Zondag 12 juni van 14.00 tot 17.00 uur in
Kantens.
Onder begeleiding van een docent creatief
schrijven ga je tijdens deze workshop je eigen
‘levenswijsheid’ grafisch vormgeven.
Tijdens het eerste uur krijg je inspirerende
schrijfopdrachten.
Al snel zal iedereen een mooie tekst hebben
bedacht.
Daarna gaan we experimenteren met belettering
en evt. illustreren van je quote.
Tenslotte zet je met verf en inkt je tekst op een
stuk steigerhout.
Deze worden tentoongesteld op het vertelfestival
in Kantens, op 4 september.
Daarna mag je werk natuurlijk een ereplek aan je
eigen muur krijgen!

Wanneer: Op zondag 12 juni 14.00 – 17.00 u
Waar:
De ‘Weefkamer’ van de fam. Lenstra,
Oosterweg 6, 9995 VJ Kantens
Voor opgave of meer informatie:
vertelfestival@kantens.nl
of de website http://www.vertelfestival.kantens.nl
(Aan deze activiteit zijn geen kosten verbonden
met dank aan onze subsidieverstrekkers)

