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Ruimte om te groeien

Agenda juni/juli
19-06
21-06

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

Vaderdag
DO (Trijnie afwezig)
Afscheid van ons directeur
bestuurder van Noordkwartier,
Geert Meijer, met alle kinderen
van 10.30 tot 11.00u
Rapport mee!
Op Roakeldais 7/8
Maandsluiting 5/6
Verkeersveiligheidsproject
10-minutengesprekken facultatief
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Leerlingenfocusgroep
DO (Trijnie afwezig)
15.30-17.30uur Musical try out
(opa’s/oma’s, broertjes en zusjes)
10.00uur Musical en bedankje alle
hulpouders!
Musical en afscheid groep 8
17.30 tot 20.00 uur
Einddienst 19.00 – 19.30 uur
Hoeksteenkerk
Groep 8 ’s ochtends vrij
LSD
Nieuwsbrief 21
Zomervakantie

Van de directie
Op de margedag heeft het team een training
gevolgd over technisch lezen onder begeleiding
van Rob Huizing. De kennis is weer opgefrist en
aangevuld met kennis over effectief leesonderwijs
op school. We hebben een college gehad over
correct en vlot lezen met praktische suggesties
over doelgerichte instructie. De training wordt
vervolgd na de zomervakantie.
Volgende week dinsdag krijgen de kinderen het
rapport mee. De gesprekken op 28 juni zijn
facultatief, wilt u een gesprek aanvragen? Doet u
dit dan uiterlijk woensdag 22 juni.
Dank aan alle hulpouders
Hulp bij het lezen, rijden voor schooluitjes, hulp
tijdens de boekendag, Pasen, vieringen,
sportdag en nog veel meer...
Door de hulp van ouders worden er op school een
heleboel extra dingen gedaan. Wij willen jullie
daar heel erg voor bedanken! Daarom willen we
jullie in het zonnetje zetten op woensdag 6 juli.
Iedereen die dit schooljaar op welke manier dan

ook heeft meegeholpen is van harte welkom om
de musical van groep 7/8 te bekijken. We
beginnen met een gezellig kopje koffie met wat
lekkers om 10.00 uur. Daarna kijken we samen
met de kinderen naar de musical.
Komt u ook?
Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
Vrijdag 1 juli gaan de kinderen op bezoek bij de
brandweerkazerne! We doen in groepjes
opdrachten met elkaar.
We hebben de letter j ( zeg "jù") geleerd. We
telden hoeveel voetstappen we hoorden met de
ogen dicht. Dat ging met de klompen die juf
Annelies had meegebracht heel goed!
Uitspraak: "één nachtje achteruit slapen".
(Gisteren)
Groep 3/4
In groep 4 zijn we bezig met het schrijven van
verhalen. Het verhaal moest beginnen met: Er
was eens… en er moest een zin beginnen met:
Opeens….
Dit zijn de verhalen die de kinderen het leukst
vonden:
Mees kees
Er was eens een meester die Mees Kees heette.
Die heel grappig was en cola dronk.
Opeens kwam Dreus binnen en de cola vloog door
de klas.
De dop zat nog niet op de cola fles.
Alle cola vloog door de klas en kwam op alle
kinderen.
Adam
Er was eens een meester die Mees Kees heette
Die heel grappig was
Opeens had hij een plan. Ze gingen naar het bos.
Maar Dreus kwam er aan. Want zij had natuurlijk
door dat ze naar buiten glipten.
Toen zag Dreus ze en nam ze weer mee naar
school.
En zo gingen ze weer zaai naar school weer zaai
werken.
Coen

groep 7: Engels 23 juni en 7 juli. Topo Balkan op
30 juni
groep 8: Engels 23 juni, 30 juni, 7 juli. EHBOhuiswerk elke week.
Tijdens het maken van het vaderdagcadeautje:
Teken iets waar je vader van houdt. "Dan teken ik
mijn moeder"

Groep 5/6
- Wat hebben juf en ik het fijn gehad op onze
verjaardag! We zijn echt in het zonnetje gezet.
We waren deze keer zelf het zonnetje van de
week. Wat geeft dat een fijn gevoel! We zijn goed
verwend. Iedereen bedankt, wie hier een bijdrage
aan geleverd heeft.
- We willen de ouders die mee waren naar het
Wierdenmuseum bedanken. Het was een succes!
- Dinsdag aanstaande is juf een dag vrij en werkt
meester Erwin extra.
- Deze maand hebben wij de maandafsluiting. U
komt toch ook, indien mogelijk? Het belooft weer
een spetterende voorstelling te worden.
Groet Erwin
Groep 7/8
De komende weken staan bij ons in de groep
vooral in het teken van de musical. De methodes
hebben we bijna uit en groep 8 is nog heel druk
bezig met EHBO.
We lezen het boek "Oorlogswinter" en we zouden
graag de film willen kijken binnenkort. Heeft u er
bezwaar tegen dat uw zoon/dochter deze film
kijkt, wilt u mij dat dan laten weten?
Donderdag 23 juni gaan we 's ochtend naar Op
Roakeldais. We gaan op de fiets! Het programma
in Warffum duurt van 9:30-11:00uur. We zijn dus
om 12 uur weer terug op school.
Vrijdag 8 juli vier ik mijn verjaardag met de
groep.
De uitnodigingen voor de musical zijn mee. De
try-out is voor oudere broers/zussen en
belangstellenden. Schoolgaande broertjes/zusjes
zien de musical onder schooltijd.
U ontvangt nog een email met alle belangrijke
dagen, momenten en tijdstippen die specifiek van
belang zijn voor groep 7 en 8.
Huiswerk:

