Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief:
-

Gevonden voorwerpen
Jaarafsluiting
Maandagmiddag 2 juli waterpret.
Biebouders gezocht!
Uitglijden kinderen groep 2
Presentaties Virtuele Klas
Lezen en schrijven in groep 3
Materialen voor techniektorens
Leerling raad
Accounts rekentuin en taalzee

1. Gevonden voorwerpen
Vanaf maandag leggen we in de aula de
spullen uit de mand met gevonden
voorwerpen in de aula van de school. Hier
alvast een foto van alle gevonden spullen. Als
u iets kwijt bent dan ligt het er misschien
tussen. Alles wat er vrijdag nog ligt zal worden
weggebracht naar de Kringloop.

2. Jaarafsluiting 5 juli
Op 5 juli is de traditionele Jaarsluiting. De
avond zal om 18.30 uur beginnen met een
optreden van elke groep. Voor de kinderen is
er een disco van 19.45 tot 20.45 uur. Daarna is
het feest afgelopen.
We hopen op héél mooi weer. Mocht de
avond niet door kunnen gaan, dan zullen we
dinsdag 10 juli als reserve dag aanhouden.
3. Maandagmiddag 2 juli waterpret!
Het warme weer houdt nog even aan de
komende week. Maandagmiddag zal er een
WaterPretMiddag zijn voor de kinderen.
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Voor kinderen van groep 1 en 2:
In de middag zullen o.a. de watertafels en
waterflessen naar buiten gaan. Kinderen
hoeven geen waterpistolen en zwemkleding
mee te nemen.
Voor kinderen van groep 3 t/m 8:
Kinderen mogen een handdoek, zwemkleding,
zonnebrand en waterpistolen meenemen.
Een deel van het schoolplein zal een
waterspeelplein worden, op een ander deel
zal een strand (zonder zand) worden ingericht.
4. Biebouders gezocht!
Wij zijn op zoek naar ouders die het leuk
vinden om op maandag, woensdag of
vrijdagochtend van 8.30-9.00 uur te
begeleiden in de schoolbieb. Meld je aan bij
Michelle of Marlies.
5. Uitglijden kinderen groep 2
Het schooljaar is bijna voorbij en wij nemen
afscheid van de kinderen van groep 2. We
laten de kinderen glijden naar een nieuwe
start in groep 3. We zullen de glijbaan in het
speellokaal, om alle groep 2 kinderen de
kleuterbouw uit te laten glijden.
Het zou erg leuk zijn als ouders hierbij
aanwezig kunnen zijn. We beginnen in de
groep om 11.30 uur met een presentje voor
de kinderen. Daarna gaan we met elkaar naar
de speelzaal. De kinderen en de leerkrachten
gaan naar het speellokaal en de ouders gaan
naar het kleuterplein. Als uw kind van de
glijbaan af is gegleden dan mag hij/ zij met u
mee naar huis en begint de vakantie.
Groeten,

Leerkrachten groep 1 en 2

Lezen. Iedere keer kregen ze een verdiend luid
applaus van de groep!

6. Presentatie leerlingen van de virtuele
klas.
Afgelopen dinsdag was de presentatie van het
project van de kinderen uit groep 6 die
meegedaan hebben met de Virtuele Klas. Al
een aantal weken is er veel gewerkt en geprint
om alles zo goed mogelijk voor elkaar te
krijgen. Het resultaat was een eigen stripboek
met verhalen en raadsels.

7. Ouderavond veranderde schooltijden
Maandagvond 2 juli is er een ouderavond over
de veranderende schooltijden met ingang van
komend schooljaar. Martijn zal extra
informatie geven rondom het proces van de
keuze voor de nieuwe schooltijden. De avond
start om 20.00 uur. Zou u willen laten weten
via martijn.vankooten@vanahrteschool.nl of
u aanwezig bent deze avond?

8. Leerling raad
Vanochtend is de leerling raad voor de laatste
keer bij elkaar gekomen en hebben zij vooral
overleg gehad over de activiteiten die kunnen
worden toegevoegd volgend jaar tijdens het
overblijven op school. Meer informatie volgt
hier begin van het schooljaar over! In
september zullen er weer verkiezingen
worden gehouden voor de afvaardiging in de
leerling raad van volgend schooljaar.

11. Techniektorens en materialen
De afgelopen tijd is er hard gewerkt om de
techniektorens weer in te richten voor
gebruik. In de techniektorens zitten leskisten
die kinderen alleen of met een klein groepje
kunnen uitvoeren. Er is een toren voor de
onderbouw, de middenbouw en de
bovenbouw. De opdrachten zijn zeer
uiteenlopend. Op een speelse wijze werken de
kinderen onder andere aan constructie en
chemie. Om de torens zo compleet mogelijk te
maken zijn we nog op zoek naar de volgende
spulletjes:
- Aluminium bakjes (liefst met een
‘lipje’)
- Wattenstokjes die geheel van watten
zijn, dus niet die voor je oren.
- Stoffen doekjes zo groot als een
zakdoek.
- Een ringmagneet
- Deuvels (4 stuks)
- Een (eenvoudige) zaklamp
- Plastic bakjes (waar bijvoorbeeld frites
in kan)
- Geïsoleerd stroomdraad rood en
zwart (voor stroomverbindingen te
maken) op rol.
- Maatbekers (3 stuks)
- Staande maatcilinder van 25 ml.
- Klein maatbekertje van 100 ml.
Wie kan ons helpen aan deze spullen? Wij zijn
er erg mee geholpen! U kunt de spullen
inleveren bij Monique (groep 3).

9. Schrijfletters in groep 3
Leren schrijven met schrijfletters is een hele
klus in groep 3. Vooral als je linkshandig bent.
Ruben vond het erg moeilijk maar oefening
baart kunst. In de vrije momenten gaat hij nu
zelf schrijfletters schrijven! Wat is dit knap.
Deze doorzetter krijgt daardoor een plekje in
de nieuwsbrief.
10. Vertellers op de juffenstoel van groep 3
In groep 3 mochten de kinderen op de
juffenstoel hun zelf geschreven verhaal
voorlezen n.a.v. een opdracht van Veilig Leren

12. Rekentuin, Taalzee en Words en birds
In de bijlage vindt u een schrijven omtrent de
accounts voor Rekentuin, Taalzee en Words
en Birds voor komend schooljaar.

