Nieuwsbrief van 16 juni 2017
Actie Primair Onderwijs dinsdag 27 juni
Wellicht hebt u gelezen of gehoord over de actie in het primaire onderwijs die gepland staat op dinsdag 27 juni.
Reden voor de actie is dat de werkdruk in het primair onderwijs veel te hoog is, er te weinig leerkrachten
beschikbaar zijn voor reguliere banen en invalwerk en het salarisverschil tussen leerkrachten in het
basisonderwijs en docenten in het voortgezet onderwijs fors uiteen loopt.
Er zullen veel scholen zijn die op dinsdag 27 juni het eerste uur gesloten zijn voor kinderen en ouders. Dit
betekent concreet dat de lessen om 9:30 uur beginnen in plaats van om 8:30 uur. Dit zal ook gelden voor onze
school. In de bijgeleverde brief vindt u meer informatie hierover.
Formatie
In de bijgeleverde brief over de formatie kunt u lezen welke leerkracht volgend schooljaar voor welke groep zal
staan. De precieze indeling met dagen etc. krijgt u een aantal weken voor de zomervakantie van ons.
Groep 1/2 dinsdag 20 juni vrij
De kinderen uit groep 1/2 zijn dinsdag 20 juni vrij in verband met een studiedag voor de kleuterjuffen.
Nieuws groep 4
Afgelopen week hebben we een heerlijke vakantie gehad. De kinderen kwamen gelukkig allemaal weer gezond
op school en mochten direct genieten van ons geplande schoolreis. Wat hebben we veel plezier gehad. Sommige
kinderen zijn wel 20 keer in de achtbaan geweest. Zowel binnen als buiten was er genoeg te beleven. Sommige
kinderen waren wel wat misselijk op de terugreis van al dat snoepen en draaien in de attracties. Ook hebben we
jullie als ouders mooi voor de gek gehouden toen we niet in de bus zaten, maar van de andere kant aan kwamen
lopen. Iedereen heeft ontzettend genoten en iedereen is gelukkig weer gezond thuis gekomen.

Jefta, Ezra en Eamonn zitten in de plusgroep van rekenen. Zij hebben samen bouwwerkjes gemaakt.
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Welkom , groep 5,6 en 7 zijn op school reisje geweest naar Wildlands Zoo Emmen.
Naar mijn mening het was leuk spannend en leerzaam er zijn pinguins, zeehonden, giraffen, apen
pauwen, en nog veel meer. Er is ook een 4d film of een klim park bij dieren onderwater kijken en je
hebt ook een toneelstuk .Of ga mee op een safari of met de boot tocht.Er zijn drie plaatsen Nortica
Jungola en Serenga. Rare namen he? Maar wel heel leuk om te komen. Het was het leukste school
reisje aller tijden!!!

Door Soraya (groep6)
Lieve ouders van groep 5/6.
De kinderen vonden het heel leuk.
Ze waren heel goed aan het gedragen.
En de patat was ZO LEKKER!
En daar was een super leuke film ze waren zo bang.
En ze wouden dit jaar weer op schoolreisje.
Ze gingen zelf een tentoonstelling kijken.
En ze gingen in een lift en van een glijbaan en deed nog wat klimmen.
Ze waren ZO moe en het was ZO heet bij de vlinders en vogels.
Met vriendelijke groeten van Kevin (groep 5)
We zijn op schoolreisje geweest .Er waren 3 werelden :de ijskoude wereld van Nortica ,de warme
wereld van Serenga en de mooie warme wereld van Jungela. Persoonlijk mijn favoriet .We beginnen
eerst met vertellen over Nortica. Als je daar binnen komt zie je eerst de zeehonden en daarnaast de
ijsberen , de sneeuw uil en een klein souvenirs winkeltje en een glijbaan die je beneden brengt waar je
live onderwater bij de ijsberen kijkt .En er is daar een film die je kunt bekijken en een soort tijdmachine
waar je terug in de tijd gaat. We vragen nu de 9 jarige Egge Jan hoe hij het vond: leuk, vooral in
Nortica met de zeeleeuwen zegt de 9 jarige Egge jan en dan over SERENGA met de woestijnratten , de
paarde en geiten . We interviewen de 10 jarige Charlene:”ik vond het prachtig en de prijhondjes het
leukste . De autoatraksie ook heel leuk en we gingen ergens langs waar niemand anders langst gaan.
Vet cool!”dat zegt de 10 jarige Charlene. Dan gaan we nu over naar Jugola .In het begin kom je tussen
de vlinders en de olifanten. We interviewen nu de 9jarige Frederique :”de vlinders vind ik het leukst. Ik
zag de grote atlas vlinder die maar een week oud kan worden .”
Interviews en tekst door: Floor (groep6)
Inmiddels hebben we de sportdag "Waterspelletjes" gehad en staat er nog een sportdag "slagbal" op de
planning.
Hierover ontvangt u nog bericht.
Momenteel zijn we bezig met het afnemen van de cito toetsen en zijn we allemaal nieuwsgierig wat we
weer bijgeleerd hebben.
Vriendelijke groet, juf Ingrid en juf Marijke
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Statiegeldflessen sparen
We zijn weer zoveel mogelijk statiegeldflessen aan het inzamelen. Bij de ingangen van de school staan 14 dagen
lang groene zakken, waar u de flessen in kunt deponeren. Ook deze keer gaat de opbrengst naar ons
adoptiekind. Helpt u ook mee? We zien uw statiegeldflessen graag tegemoet! Hartelijke groet, de ouderraad
Kijklessen Kanjertraining
Op dinsdag 4 juli bent u van harte uitgenodigd om in de groep van uw kind(eren) te komen kijken naar een
Kanjerles. Zoals u weet zijn wij dit schooljaar begonnen met de invoering van de Kanjertraining. We hebben alle
cursusdagen gehad en zijn gecertificeerd. In deze open lessen willen we u graag laten zien wat we tijdens een
Kanjerles met elkaar behandelen. U kunt op twee tijden komen kijken: van 9.00 tot 9.30 in de groepen 1 t/m 4 en
van 9.30 tot 10.00 uur in de groepen5 t/m 8. Ook volgend schooljaar zullen wij u uitnodigen voor een kijkles.
Nieuws uit groep 3
We kunnen terugkijken op een geslaagd schoolreisje. Er zijn heel wat ritjes in de achtbaan, het spookhuis, de
botsauto’s en vlinderdraaimolen gemaakt. Ook hebben alle kinderen hun rijbewijs gehaald in het verkeerspark!
De afname van de citotoetsen zitten er bijna op. Volgende week dinsdag- en donderdagmorgen maken we nog
de rekentoets en dan zijn we klaar. De resultaten zullen weer opgenomen worden in het rapport.
Inmiddels zijn we met Veilig Leren Lezen met kern 11 begonnen. De nieuwe flitswoorden staan weer in Gynzy en
kunnen de kinderen thuis gaan oefenen.
Donderdagmiddag 22 juni mogen de kinderen speelgoed meenemen. Dit hebben ze verdiend door heel goed hun
best te doen in de klas.
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