Nieuwsbrief van 02 juni 2017
Kind op maandag
Week 24 ■ 12/06 - 16/06 Nu zie ik het! Handelingen 5: 27-42, 8: 26-9: 9
De apostelen moeten voor de rechtbank verschijnen. De leden van de rechtbank zijn boos op hen, maar een van
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Afgelopen wek hebben we les gehad van een kunstenares Heleen Wilkens.
Later gaat Saulus achter de christenen aan. Maar op de weg naar Damascus ziet hij plotseling het licht: Jezus
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Groep 5 maakte een panfluit.
Groep 6 maakte een jankorgel.
De komende tijd is wat rommelig qua dagen er vallen lessen uit. Wel staan er diverse toetsen
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groepen:
13 juni
Commandeur (8 jaar) - groep 4
24 mei: Toets Aardrijkskunde
Benjamin Scharpenborg (5 jaar) - groep 1
30 mei : Toets geschiedenis
19 juni
Hannah Stoel (4 jaar) - groep 0
1 juni : Schoolreis. Informatie volgt nog.
21 juni
Sanne
15 juni : Tafel
van van
12 Maanen (8 jaar) - groep 4
22 juni
Lena Koller (5 jaar) - groep 1
Groet van de leerkrachten, Ingrid en Marijke
25 juni
Bastiaan Bakker (4 jaar) - groep 0
Geen gym
Op de volgende dagen zal er geen gym gegeven worden. Op die dagen is onze vakleerkracht aanwezig bij de
sportdagen.
- woensdag 14 juni - maandag 3 juli - woensdag 5 juli - maandag 10 juli
Avond4Daagse
Afgelopen week hebben 150 mensen namens ’t Haimstee
de Avond4Daagse gelopen! Het was over het algemeen
prachtig weer, de stemming zat er goed in en de kinderen
hebben plezier gehad. Daar zijn we blij mee! We willen de
ouderraad bedanken voor het organiseren en het drinken en
eten onderweg.
Juf Daisy is getrouwd!
Op vrijdag 19 mei is juf Daisy van groep 4 getrouwd met Jeroen.
Kinderen van de groep waren bij het gemeentehuis om hen op te wachten met versierde bogen en cadeautjes.
Onder het zingen van een lied mochten juf Daisy en Jeroen onder de bogen door lopen.
We willen juf Daisy en Jeroen vanaf deze plek nogmaals van harte feliciteren!
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Nieuwsbrief van 02 juni 2017
Nieuws uit groep 1 en 2
Welkom
In groep 1 is er weer een nieuwe leerling bijgekomen! Levi is afgelopen week gestart.
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Op dindag ochtend hadden we een techniekochtend op de WP.
Groep 5 maakte een panfluit.

Groep 6 maakte een jankorgel.
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Voor beide groepen:
Thema
24 mei: Toets Aardrijkskunde
De afgelopen weken hebben we over het thema ”Raad eens hoe veel ik van je hou”
30 mei : Toets geschiedenis
gewerkt. Het boek ”Raad eens hoe veel ik van je hou” stond centraal. Er zijn weer
mooie werkjes gemaakt en de kinderen hebben er heerlijk in de hoeken over
gespeeld. Ook maken we een mooi Vaderdag cadeau, maar daar verklappen we
verder niks over….
We zijn bezig met de Cito toetsen. Na de vakantie gaan we hier mee verder.
Ook starten we dan met ons nieuwe thema “muziek”.
Cijfers en letters
We herhalen de komende weken de cijfers , ook leren we de nieuwe cijfers 7, 17 en 18. We de letter o. Uw kind
mag weer materiaal meenemen wat met deze letter begint. Dat leggen we dan op onze letterkast.
Hulpouders
Zoals u weet gaan we 19 juni met de kleuters naar de bibliotheek. De kinderen van groep 1 worden hier om 9.00
uur verwacht en de kinderen van groep 1 en 2 om 10.30 uur.
We hebben nog dringend begeleiders nodig!!! Wie kan ons helpen?
Op de deur van ons lokaal hangt de lijst waarop u meer informatie kan lezen.
Voor onze nieuwe werkles hebben we hoge melkpakken nodig. Kunt u ons daar aan helpen?
Alvast bedankt.
Gym op woensdag
Op woensdagochtend heeft groep 1/2 gymles. Vòòr 08.15 uur kunnen de kinderen echter nog niet in de gymzaal
terecht. Dan wordt door de vakleerkracht, meneer Auko alles klaar gezet en kan (en mag) hij nog niet
verantwoordelijk zijn voor kinderen. Vriendelijk verzoek om niet voor 08.15 uur met uw kind in de sporthal te
zijn.
Belangrijke data
Maandag 5 t/m vrijdag 9 juni
Maandag 12 juni
Vrijdag 16 juni
Dinsdag 20 juni

Pinkstervakantie
Schoolreis groep 3/4
Nieuwsbrief
Studiedag kleuterbouw, groep 1 en 1/2 vrij
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Nieuws uit de peutergroep
Deze week hebben we afscheid genomen van Bastiaan en Hannah. Zij
worden binnenkort 4 jaar en gaan vanaf nu naar groep 1. Jill en Levi zijn in
mei 4 jaar geworden en zijn inmiddels ook begonnen in groep 1. We wensen
jullie allemaal heel veel plezier op de basisschool!
Deze maand mochten we Nova verwelkomen en na de pinkstervakantie komt Jaylin ook bij ons in de
peutergroep. We hopen dat jullie je gauw thuis zullen voelen!
Het speellokaal hangt vol met zelfgemaakte vissen en vissenkommen, want we werken, zingen, lezen
op dit moment over het thema water/vissen. Uiteraard maken we tussendoor ook nog wat leuks
voor Vaderdag…
Wij wensen iedereen een prettige pinkstervakantie!
Een groet van de juffen

Pinkstervakantie
Van maandag 5 tot en met vrijdag 9 juni hebben we
Pinkstervakantie. We wensen iedereen een fijne week!
Vakantiebieb
Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig
lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat
doorlezen tijdens de vakantie deze terugval tegengaat. De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017
weer beschikbaar. De app kan al ruim voor de zomervakantie worden gedownload, zodat de keuze
van ebooks tijdens de les besproken kan worden. Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl een
instructiefilmpje en een interactieve challenge beschikbaar.
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