Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief:
-

Studiedag verplaatst
Afscheid groep 8
Uitglijden kinderen groep 2
Materialen voor techniektorens
Laatste schoolweek

1. Studiedag 18 april wordt 6 mei
Volgend schooljaar zal de studiedag die
gepland was op donderdag 18 april vervallen.
Dit in verband met de mogelijke afname van
de CITO eindtoets voor groep 8. De nieuwe
datum voor de studiedag wordt maandag 6
mei. Wij hopen u hiermee nog op tijd te
hebben geïnformeerd.
2. Jaarafsluiting
Wat hebben we gisteren genoten van alle
optredens van de kinderen! Het was een
geslaagde jaarafsluiting met fantastisch weer
erbij. We willen de oudervereniging bedanken
en de organisatie van de jaarafsluiting.

3. Afscheid groep 8
Maandag 9 juli zal groep 8 voor de eerste keer
de musical voorstelling uitvoeren voor groep 1
t/m 4. Dit zal zijn om 13.30 uur. Op dinsdag 10
juli…

4. 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.
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Het zou erg leuk zijn als ouders hierbij
aanwezig kunnen zijn. We beginnen in de
groep om 11.15 uur met een presentje voor
de kinderen. Daarna gaan we met elkaar naar
buiten om groep 8 uit te zwaaien en daarna
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.
5. 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).

6. Laatste keer overblijven
Het einde van het schooljaar nadert.
Om ons drukke maar leuke jaar met de
kinderen af te sluiten willen wij alle
overblijfkinderen op donderdag 12 juli a.s.
uitnodigen om gezamenlijk op school te
lunchen.(wilt u wel een lunchpakketje
meegeven).
Wij hebben dit jaar een ijscoman geregeld die
alle kinderen tijdens de pauze zal voorzien van
een ijsje. Dit geldt ook voor de kinderen die
niet op donderdag overblijven.
Deze dag zullen wij niet in rekening brengen.
We hopen op een grote opkomst.
Groetjes Gea en Ester
7. Husselmiddag groepen 8A en 8B
Mogen wij u voorstellen aan onze twee
groepen 8 volgend schooljaar. Wat gebeurt er
nu tijdens zo’n “ Husselmiddag ”. Allereerst
natuurlijk de kennismaking met de juf of
meester en andersom. Voor groep 7 b niet zo
moeilijk want beide leerkrachten zijn bekend
omdat ze daar al bij in de klas gezeten
hebben. De kennismaking gebeurde vandaag
a.d.h.v. vragen op een bal en een Kahoot quiz.
Er werd gewerkt aan de verjaardagskalender
en een complimenten spel en een reactiespel
gespeeld.
Aan het eind van de middag werden de
hoogten van de tafels opgemeten en werden
er persoonlijke doelen gesteld voor het
nieuwe schooljaar.
Het was gezellig, soms even wennen maar we
hebben er zin in!

8. Superhulp in nieuwe groep 4
Afgelopen dinsdagmiddag heeft Lars uit groep
4 juf Karin erg goed geholpen. Hij vertelde

samen met de juf aan de kinderen in groep 3
wat ze in groep 4 gaan leren en wat de
verschillen zijn met groep 3.
De kinderen luisterden zeer aandachtig en
stelden veel vragen aan Lars die hij heel goed
kon beantwoorden. Ook liet hij zijn mooie
vulpen zien waar de kinderen mee gaan
schrijven in de 2e helft van groep 4. Daarna
hielp hij bij het werken op de laptops. Lars
dankjewel voor je hulp deze middag.

