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Wat staat er in juni en juli 2018 op het programma:
Juni:
13 juni
14 juni
14 juni
29 juni

-

Bibliotheek
Koffieuurtje Claudia 8:30-9:30
Groep 5-8 naar Beeld- en Geluidmuseum
Modderdag

Juli:
2 juli
4 juli
5 juli
6 juli
11 juli
12 juli
13 juli
17 juli
20 juli

-

Verkiezingen Kinderraad
Zwemspelochtend groep 5-6
Musical groep 5-8
Rapport mee
Laatste bibliotheek – alle boeken inleveren
Groep 8 laatste schooldag + op school slapen
Afscheid groep 8
Overvliegen groep 4 naar groep 5
Laatste schooldag – kinderen 12:00 vrij

Van Rita.
In de musical, die over een maand zal worden gespeeld door de bovenbouw doen de
kinderen bijzondere ervaringen op.
Ze leren hoe belangrijk je eigen inbreng is en zeker ook dat van een ander. Ze ontdekken
hoe je door samenspel en improvisatie zomaar je eigen theaterspel kunt maken. Ze
ontdekken ook, dat je met elkaar en van elkaar een boel kunt leren en ook hier zullen ze de
grote en kleine verschillen tussen mensen kunnen zien.
Ze onderzoeken, op welke manieren ze het prettigst samen een spel in elkaar kunnen
zetten, waarbij ieder in zijn eigen waarde wordt gelaten.
Deze musical is voor kinderen een belangrijk wereldoriëntatie project.
We proberen er ook dit jaar weer met de hele school een geweldige presentatie van te
maken.
Nieuwtjes groep 1-2-3-4:
- Er is alweer (bijna) een nieuwe kleuter in onze groep. Teun, van harte welkom bij ons
op school en vooral in de groep. We vinden het erg fijn dat je er bent.
- En ook bij de peuters is er groei. Vadim, wat leuk dat je bij ons op school komt.
- De wandel-4-daagse zit er weer op. Ondanks een avond onweer, waardoor het toen
niet doorging, zijn we allemaal heel erg trots, dat we de afstand hebben volbracht.
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-

Anna, Bart en Noa zelfs al voor de tweede keer. En natuurlijk weten Carlijn en Lisa
nu al, dat ze volgend jaar de 5 km. gaan doen. KANJERS.
Dank je wel Gertien en Janny voor jullie goede voorbereiding.
En ook zijn er weer kinderen geslaagd voor hun A- of B-zwemdiploma. KNAP en van
harte gefeliciteerd.

Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
Wat heb je de laatste tijd geleerd, beleefd of ontdekt?
(Opdracht: maak een zin met een signaalwoord)

Stijn: Wij hebben lekker buiten gespeeld, kortom we hebben genoten!
Justin: De slagroomtaart was lekker, vanwege de nootjes.
Sem: De bankbattle was leuk, ondanks je er ook veel van kon leren.
Mike: De bankbattle was leuk, vanwege de moeilijke vragen.
Thijn: We mogen naar de game-design, mits we de bankbattle winnen.
Susan: In de afgelopen 4 weken hebben we veel gedaan, bijvoorbeeld: de
bankbattle, bolletjes kleuren voor de entreetoets en vanochtend hebben we
gebootcampt met de hele klas.
Jurre: De entreetoets zou leuk zijn, mits we mochten praten.
Ilse: Ik heb geleerd om positief in het leven te staan, zoals met Nieuwsbegrip niet
denken “ah, geen zin”, maar denken “Jippie”.
Lynn: We moesten voor de entreetoets bolletjes kleuren, doordat we de papieren
nog niet hadden.
Marjolein: We hebben de bankbattle gehad en het was super leuk, omdat we
hebben gewonnen.
Femke: Wij hadden gewonnen bij de bankbattle en wij hebben een taart gewonnen.
Sem: De bankbattle was leuk, omdat we het voor niks deden, want we hadden de
taart al.
Mitchell: Mitchell was vandaag ziek, maar hij wordt vast snel weer beter.
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Privacy.
I.v.m. de nieuwe wet op privacy zijn we genoodzaakt om de groepsapp
een beetje aan te passen. Zo proberen we om gezichten van de kinderen
niet meer op de groepsapp te plaatsen, maar persoonlijk aan jullie te
sturen. De groepsapp is voor de zakelijke mededelingen. Als het niet
nodig is, hoeven jullie geen reacties als duimpjes of zoiets te geven.
Op FB komen geen foto’s van kinderen, wel werkjes, uitnodigingen ed.
En dan natuurlijk de jarigen:
In juni zijn jarig:
6 juni: Mick Kluin
12 juni: Sem Zweers
26 juni: Susan Lammers
Van harte gefeliciteerd!
En we wensen je natuurlijk een heel fijne dag!

DIJKoverZICHT

juni 2018

3

