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Nieuwsbrief mei 2015
Kalender
2 mei
16 mei
18 mei
20 mei
20 mei
22 mei
25 mei
26 mei
27 mei
27 mei
28 mei
29 mei

: begin van de meivakantie.
: einde van de meivakantie.
: praktisch verkeersexamen voor groep 7.
: hoofdluiscontrole.
: groep 6/7 kunstproject ‘langs de Grote Sloot’.
: groep 1 t/m. 4 vrij.
: vrije dag i.v.m. tweede pinksterdag.
: MR vergadering, aanvang 19.30 u.
: groep 1 t/m. 4 vrij. Groep 8 op schoolkamp.
: kunstproject ‘langs de Grote Sloot’ voor groep 6/7.
: groep 8 op schoolkamp.
: groep 8 op schoolkamp.

Praktisch verkeersexamen groep 7
Op 18 mei is het praktisch verkeersexamen voor groep 7. Juf Yvette fietst met
groep 7 mee en juf Ina staat voor groep 6.
Het is zeer aan te bevelen, dat de kinderen in de vakantie o.b.v. een ouder de
route alvast een keer gereden hebben.
Hoofdluizenteam
Op 20 mei, de woensdag na de meivakantie, gaat het luizenteam de eventuele
aanwezigheid van hoofdluizen bij uw kind controleren. Het team bestaat uit:
Jenny Kooijman, Yvette v.d. Klugt, Susan v. Leijen, Jessica Duineveld, Liane v.d.
Schaal, Danielle Weijers, Henriette v.d. Leij en Marjan Mulder.
Elke woensdag na de vakanties onderzoeken zij de kinderen en leerkrachten op
hoofdluis. Mochten er luizen of neetjes gevonden worden, dan wordt dit 2 weken
later herhaald. Zo wordt voorkomen, dat er een luizenplaag op school komt.
Aanvulling door nieuwe ouders is gewenst, dus u bent 20 mei om half negen van
harte welkom!
Kustproject ‘Langs de Grote Sloot’.
Groep 6/7 start woensdag 20 mei met het kunstproject "langs de Grote Sloot",
met als thema “ Kunst verlicht!". De workshops worden gegeven door Cobi

Dieriksx. De volgende datum is 27 mei en als uitval datum mocht het nog niet
klaar zijn, 3 juni.
Ouders die bij dit kunstproject willen helpen zijn van harte welkom. Opgeven bij
juf Yvette.
Juf Judith
Juf Judith keert na de meivakantie terug van haar zwangerschapsverlof. Juf
Caroline heeft haar de afgelopen periode prima vervangen en we wensen haar
voor de toekomst het allerbeste toe. En natuurlijk ook alle voorspoed
toegewenst met de aanstaande bevalling.
Rots en Water
De lessen voor Rots en Water worden in de klassen met regelmaat opgepakt. Het
zijn specifieke lessen. Maar ook bij andere lessen en gebeurtenissen komt Rots
en Water naar boven.
In groep 1 /2 wordt door de leerkrachten om beurten de lessen gegeven en de
les van de week ervoor wordt herhaald.
In groep 2/3 geeft juf Susanne om de week op woensdag een les en juf Corina
doet dit de andere week op haar werkdagen.
Groep 4 start na de meivakantie.
In groep 5 krijgen de kinderen op vrijdagmiddag lessen in R & W en op dinsdag
incidenteel.
In groep 6/7 worden de lessen op vrijdagmiddag gegeven. Veel wordt in deze
groep met samenwerkingsoefeningen geoefend. Iedereen doet daar goed en
enthousiast aan mee.
In groep 7/8 worden de lessen ook op vrijdagmiddag gegeven.
Berichtje van de OR

Koningsspelen

De OR kijkt terug op geslaagde Koningsspelen! We hadden super goed weer!
De kinderen van de onderbouw hadden eerst het Koningsontbijt en gingen daarna
leuke sportspelletjes doen op het voetbalveld. Wij willen de hulpouders enorm
bedanken voor hun enthousiaste inzet zowel bij het Koningsontbijt als bij de
sportactiviteiten! Rob heel erg bedankt voor het regelen van het geluid en de
muziek.
De Koningsspelen van de bovenbouw waren ook super! De juffen hadden voor de
kinderen een lunchpakket gemaakt van het Koningsontbijt, wat was dat zweten :).
Alle ouders bedankt die hebben gereden naar Callantsoog en alle leerkrachten
bedankt voor de leuke samenwerking!
De ouderraad wenst iedereen een gezellige meivakantie toe met hopelijk mooi
weer!

Schoolreisje groep 4 en 5, 23 april
Eindelijk was het zover, op 23 april gingen groep 4 en 5 op schoolreis naar Aeolus
te Sexbierum in Friesland. Op tijd in de bus en een lange rit over de Afsluitdijk
naar Friesland. Het was erg gezellig in de bus. Hier aangekomen kregen we even
wat uitleg en konden we onze gang gaan. Er was genoeg te ontdekken en te doen.
De kinderen mochten vrij rondlopen in de piramide om proefjes te doen, muziek
te maken en veel te ontdekken en te spelen. Er was ook een grote
binnenspeeltuin van Ballorig waar de kinderen vrij konden spelen en een
buitenspeeltuin waar ze op allerlei speeltoestellen veel plezier konden maken. We
kregen daar heerlijk limonade en tussen de middag aten we frietjes. We hebben
met zijn allen heerlijk genoten, zowel de kinderen als de begeleiding. Een
fantastische dag met zijn allen!

Meester Ben heeft zijn stage nu in groep 5. Hij blijft daar tot de zomer
vakantie. Veel plezier kinderen en meester Ben!!
Projectgroep.
Op dinsdagmiddag en woensdagochtend is er onder
begeleiding van Juf Ina een projectgroep. Deze
kinderen zijn aan het onderzoekend en ontwerpend
leren.Het onderwerp waar zij aan werken is op dit
moment : Bananen.
Gevonden voorwerpen:
De bak met gevonden voorwerpen puilt uit!!! Mist u thuis
nog broodtrommels, drinkbekers, handdoeken,
gymkleding o.i.d.??
Na 20 mei gaat alles naar de kringloopwinkel.

Inzet Onderwijs Assistente:
Vanaf oktober is Jantina van Winsum bij ons op school. Eerst was zij alleen ter
ondersteuning in groep 4, maar vanaf januari is zij ( samen met juf Ina) ook
bezig met de begeleiding van de anders talige kinderen. Vanaf 8.30 tot 10.15
begeleiden zij samen deze kinderen en vanaf 10.30 tot 12.00 uur is Jantina in
groep 4. Juf Ina is vanaf 10.30 tot 12.00 uur op maandag, dinsdag en woensdag
bij de kleuters.

Bedankje…..
Beste ouders, wat zijn we weer blij dat we op jullie hulp konden rekenen tijdens
de schoolreisjes, koningsdag en voorstellingen!! Zonder jullie zouden we dit
allemaal niet redden.
Ook Rob van Nimwegen ( Onze verkeer ouder en geluidsouder) super bedankt
voor al het regel werk omtrent de fietsen keuring en verkeersexamen en het
regelen van het geluid tijdens de koningsspelen van de onderbouw!

Namens het Team, een hele fijne mei vakantie en tot maandag 18 mei!
Gerda Mooij.

