Nieuwsbrief

2 juni 2017

Jarigen van de week
In de komende twee weken zijn jarig: Mandy uit groep 1/2, Brian uit groep 5, Eva uit groep 8,
Cynthia uit groep 7 en Jurre uit groep 3.
Wij wensen jullie een hele gezellige dag toe! Alvast van harte gefeliciteerd!

Bijbels thema: Vreugde en verdriet ( t/m 30 juni)
We spreken over verdriet en vreugde over geluk en ongeluk. We spreken over wat je gelukkig kan maken. De
Bijbelverhalen komen uit Job.

Welkom
Rami, wij heten jou welkom bij ons op school. Wij wensen jou en je ouders veel ontwikkel plezier toe!

PBS
Afgelopen week is de PBS-commissie weer bij elkaar geweest. De leerkrachten vullen
twee keer per jaar een vragenlijst in over het sociaal welbevinden van de groep en
kinderen individueel. Ook de kinderen van de groepen 6 t/m 8 zijn, vanuit de overheid,
verplicht om zo’n vragenlijst in te vullen. De resultaten zijn in de PBS-commissie
besproken. Eventuele vervolgstappen worden opgepakt door de leerkrachten en de IBer.

Re-integreren
Afgelopen schooljaar hebben we jammer genoeg veel te maken gehad met ziekte onder de teamleden. We zijn blij te
kunnen melden dat Hanneke Nienhuis, Berber Geugies en Lia de Boer allemaal zijn begonnen met re-integreren.

Afscheidsavond groep 8
De afscheidsavond van groep 8 vindt dit schooljaar plaats op 17 juli. Alle groep 8 ouders/verzorgers houdt u deze
avond vast vrij in uw agenda? Verdere informatie volgt binnenkort.

Sponsorloop geld
Er druppelt nog langzaam wat geld binnen, maar er is al heel veel geld
opgehaald met de sponsorloop. Het bedrag staat nu op 1.233 euro! Hier
kunnen wij heel veel leesboeken voor kopen. Alle kinderen en alle sponsoren
heel erg bedankt!

Verkeer
Zoals eerder vermeld in de nieuwsbrieven is op 21 juni ANWB Streetwise bij ons op school. Dit houdt in dat op deze
dag alle klassen bezig gaan met verkeer. Groep 1/2 krijgt les in de speelzaal, groep 3/4 in de gymzaal, groep 5/6
buiten en groep 7/8 op het plein.
Op 22 juni heeft groep 8 het dodehoek project. Zij worden in twee groepen meegenomen naar een vrachtwagen die
op de parkeerplaats staat. Hier krijgen zij les over de dodehoek. Van 11.00 tot 11.45 is de eerste helft van de klas en
van 13.00 tot 13.45 de tweede.
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Plusklas
We werken in de plusklas nog steeds over het thema Egypte. Deze week hebben
groep 3/4 en groep 5/6 gewerkt over hiërogliefen. Dit zijn oude Egyptische tekens.
We hebben onze eigen naam in hiërogliefen geschreven, we hebben opgezocht
waar hiërogliefen voor werden gebruikt en kwamen erachter dat we tegenwoordig
nog steeds werken met plaatjes om iets te vertellen. Denk maar aan het mannetje
en het vrouwtje bij de wc. Groep 7/8 heeft verder kunnen werken aan hun
reisverslag door Egypte. Volgende week is er geen plusklas i.v.m. de pinksterdagen.
Daarna is op 12 juni gewoon plusklas en 19 juli is de laatste plusklas van dit
schooljaar. Op die dag sluiten wij het thema Egypte af.

WhatsApp
Dit jaar hebben we voor het eerst gebruik gemaakt van WhatsApp per groep. Over het algemeen is dit goed bevallen.
Wij willen echter nog wel een keer benadrukken, dat deze groep alleen bedoeld is om snel belangrijke informatie
over te brengen. Het is niet de bedoeling om te reageren. Alleen als hier nadrukkelijk om gevraagd wordt.

Vrije dagen
Maandag 5 en dinsdag 6 juni zijn de kinderen vrij i.v.m. Pinksteren. De kinderen zijn dit keer niet op de TT vrijdag vrij.
De vrije dagen zijn te vinden op de website onder het kopje compleet agendaoverzicht.

Toetsweek
Vanaf 12 juni wordt er begonnen met de laatste Citotoetsen van dit schooljaar. De toetsen zullen verspreid worden
over ongeveer 2 weken. De kinderen zullen spelling, rekenen, lezen en sommige groepen krijgen ook begrijpend
lezen. Groep 8 heeft deze toetsen niet. Zij hebben hiervoor in de plaats al de eindtoets
gehad.

Duurzaamheid
Volgende week wordt er begonnen met het laatste schoolbrede thema: duurzaamheid.
Elke groep geeft een eigen invulling aan dit thema. Hierbij worden de PBS afspraken hoe
gaan wij met materialen om weer extra herhaald.

Korte mededelingen
1. Zondag 11 juni 2017 is het jaarlijkse Zomerfestival bij het Duurzaamheidscentrum Assen. Het Zomerfestival is van
11.00u tot 16.00u en gratis te bezoeken. Op mijn school onder documenten vindt u de flyer.
2. Ook op het ouderportaal onder mijn documenten vindt u informatie van de GGD Drenthe over de
eikenprocessierups, over tekenbeten en over zwemwater.

Agenda
5 en 6 juni
7 juni
8 juni
8 juni
15 juni
21 juni
22 juni
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Kinderen vrij i.v.m. Pinksteren
Start toetsweek
MR vergadering
Herexamen praktisch verkeersexamen (groep 8)
Ouderavond groepen 4 en 5
ANWB Streetwise (groep 1 t/m 8)
Dodehoekproject (groep 8)
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