
 

Nieuwsbrief 27 juni 2016 

Algemeen 

Het einde van het schooljaar is al bijna in zicht. Er staan nog  een aantal activiteiten gepland 
zoals oudergesprekken, wadlopen, musical en afscheid groep 8. De laatste nieuwsbrief dit 
schooljaar is op maandag 11 juli. 
 

Formatie 
De formatie voor komend schooljaar is bijna afgerond. In de loop van deze week krijgt  u meer 
informatie over de verdeling van leerkrachten die voor de groep gaan staan. We gaan volgend 
schooljaar werken met vier combinatiegroepen: 
Groep 1/2 
Groep 3/4 
Groep 5/6 
Groep 7/8 
 

Sportdag 28 juni  groep 1 t/m 4 
Dinsdag 28 juni gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 wadlopen en is er voor groep 1 t/m 4 een 
gezamenlijke sportdag op school en in de gymzaal. We verwachten de kinderen om 8.30 uur op 
school. Net als anders nemen de kinderen iets te eten en drinken mee voor in de ochtendpauze. 
Tussen de middag eten we pannenkoeken op school en is er voor iedereen een beker drinken. 
Voor borden en bekers wordt gezorgd. De kinderen kunnen om 14.00 uur van school worden 
opgehaald. Kinderen die gebruik maken van de BSO worden vanaf 14.00 uur opgevangen door 
Martine. Deze dag hoeven de kinderen geen gymkleren mee te nemen, eventueel sportschoenen 
voor in de gymzaal. 

Mocht het wadlopen door slechte weersomstandigheden niet door gaan, dan gaat de sportdag 
voor groep 1 t/m 4 ook niet door. Deze dag is dan een normale schooldag. 

Juf  Fieneke en juf Judith  

 
Kalender 

Margedag (alle kinderen vrij) 27 juni 
Sport- en spelletjesdag 
groep 1 t/m 4 

28 juni 

Wadlopen groep 5 t/m 8 28 juni 
Oudercontactgesprekken Facultatief 
Musical groep 7/8 en 
afscheid groep 8 

11 juli 

Zomervakantie Vanaf 16 juli 
 

 
 
 
 



Groep 1 en 2 

Thema: Zomer 
In deze laatste weken voor de vakantie werken we over 
het  thema “Zomer”. De watertafel staat o.a. in de 
belangstelling.. 

We ontdekken welke materialen blijven drijven…en 
welke zinken. Groep 2 kreeg de opdracht om van kurk 
en hout boten te maken die kunnen varen en ook nog 
iets kunnen vervoeren.. 

Ze zijn er heel enthousiast mee bezig geweest! 

 
Schoolreis 

Ons uitstapje naar de kinderboerderij en de speeltuin in het Stadspark is heel goed verlopen. Met 
2 bolderwagens vol picknickspullen, spelletjes en kleden liepen we er naar toe.  

 
 
We hadden geluk, ondanks de slechte weersvoorspelling is het de hele ochtend droog gebleven. 
De kinderen genoten van het spelen in de speeltuin, waar we bijna de enige gebruikers van 
waren, en de speurtocht in de kinderboerderij. 

 
 

Er waren veel jonge dieren die geaaid konden worden.. dat was genieten voor veel kinderen. En 
er gebeurden vreemde dingen, zoals een kip die een ei legde in de tractor. Begeleidende ouders 
die mee waren, bedankt voor jullie hulp! 

 
Schoonmaakavond 

Maandagavond 4 juli houden we onze jaarlijkse schoonmaak van ontwikkelings- en 
spelmateriaal. We beginnen om 19.00.u. Het is altijd een gezellig gebeuren. Inmiddels zijn er een 
aantal aanmeldingen binnen maar we kunnen nog meer hulp gebruiken. 



Het is ook mogelijk om op een ander tijdstip te helpen, b.v. onder schooltijd samen met een 
groepje kinderen de huis-hoek of de leesboek schoonmaken. Ook kan er materiaal mee naar huis 
worden genomen.  

 
Groep 3 en 4 
 
Alternatieve sportdag       

Morgen organiseren we een alternatieve sportdag voor groep 1 t/m 4. De kinderen komen op de 
normale tijd op school. Tussen de middag eten we pannenkoeken op school en om 14.00u zijn 
alle kinderen vrij. Meer informatie vindt u elders in deze Nieuwsbrief. 
   

Laatste loodjes 
Nog een paar weken en het schooljaar zit er op. We zijn bezig met de afronding van de 
verschillende vakgebieden. Schriften die uit zijn worden zo veel mogelijk meegegeven om te 
voorkomen dat in de laatste schoolweek een berg materiaal mee naar huis gaat. 
  

Stagiaire 
Op dinsdag 5 juli zit de stage voor Henriette er op. Een heel schooljaar was ze elke dinsdag in de 
klas voor allerlei ondersteunende activiteiten. Ze begeleidde o.a. kinderen bij het lezen en 
knutselen en bereidde regelmatig knutselopdrachten voor. We bedanken Henriette voor haar 
inzet en hulp en wensen haar veel succes op haar nieuwe stageplek.  
   

Groep 5 en 6 
 
Project 

We zijn begonnen met het laatste project van dit schooljaar. Het gaat over communicatie. Er zijn 
verschillende manieren van communiceren. Je kunt met elkaar praten, gebarentaal, braille, 
pictogrammen, lichaamstaal enz. We ontdekten dat op sommige verpakkingen brailleschrift staat.  
Ook maakten we met de klas een geheimtaalschrift.  
Dat je soms op het verkeerde been gezet kunt worden werd duidelijk met de afbeeldingen van 
gezichtsbedrog.  

Rekenen 
We zijn bezig met de afronding van het laatste blok. We hebben oppervlakte en omtrek herhaald 
door allemaal objecten te meten. Ook gingen we kwartetspellen over geld, breuken en tafels 
doen.  

Op Roakeldais 
23 juni zijn we naar Op Roakeldais geweest. Hier hebben we dansen 
gezien uit Panama, Zimbabwe, Servië, India en Chili. Bij de laatste 
dans kon er ook worden meegedanst en dat werd dan ook volop 
gedaan. Een leuke manier om kennis te maken met ander culturen, 
muziek en dans.  

 
 
Wadlopen 

Dinsdag gaan we bij mooi weer wadlopen. Iedereen heeft hier inmiddels informatie over 
gekregen. We hopen op een mooie dag.  



Groep 7 en 8 
 

Geen nieuws dit keer. 


