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Wat staat er in juni en juli 2015 op het programma:
Juni:







01 juni:
03 juni:
04 juni:
04 juni:
05 juni:
08 juni:






10 t/m 12 juni:
10 t/m 12 juni:
10 en 11 juni:
11 juni:







15 juni:
17 juni:
17 juni:
18 juni:
19 juni:






22 juni:
24 juni:
26 juni:
30 juni:

Juli:




01 juli:
01 juli:
03 juli:
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begin van twee weken CITO-toetsen
yoga groep 7-8
schoolfotograaf (portretten en broertjes/zusjes)
muziekuitvoering voor groep 5 t/m 8 in Zwolle (’s middags)
invaljuf in groep 1-2-3
extra ouderavond voor de 4 scholen op obs Tellegen,
Achter de Hoven 37, Wijhe
kamp groep 7-8
groep 1 t/m 4 vrij
schoonmaak materialen in de klassen
verpleegkundige op school
(van 09.00 tot 12.00 uur)
vergadering GMR
bibliotheek (11.30 uur)
vergadering MR
reservedatum schoolfotograaf
maandsluiting groep 7-8
de ouders van de kinderen van groep 7-8 zijn hartelijk welkom
aanvang 11.30 uur
rapportgesprekken (facultatief)
modderdag
rapport mee
afscheid groep 8
de kinderen van groep 8 slapen op school.

bibliotheek (11.30 uur): alle boeken terug
de kinderen van groep 8 nemen afscheid van school
vanaf 12.00 uur > alle kinderen vrij
Zomervakantie van ma. 6 juli t/m vrijdag 14 augustus 2015
Eerste schooldag schooljaar 2015-2016: ma. 17 augustus.
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Van Rita:
Dit was het al bijna weer. Een heel schooljaar verder. Een schooljaar waarin bijzonder veel
gebeurd is, zeker gezien de samenwerking met de 3 andere scholen in het onderwijsteam.
Wat hebben we veel met en vooral ook van elkaar geleerd. Allemaal ervaringen, die we het
komende schooljaar mee zullen nemen en waarvan we gebruik kunnen maken.
Ik ben ervan overtuigd, dat we met al deze ervaringen de kinderen nog beter zullen kunnen
begeleiden in hun groei.
Ook de kinderen hebben veel van en met elkaar geleerd. Dat gebeurt al vanzelf in onze
combinatiegroepen, maar ook binnen de school en zelfs met een andere school samen.
Wat was de presentatie van ons schoolproject mooi. De maquette van de IJssel in het
midden, die we met alle kinderen hebben opgebouwd en de dans, die we met de hele school
samen hebben geoefend en gedaan.
En dan volgt nog de modderdag, die we samen gaan doen…….
Prachtig, dit gezinsschooltje, waarin iedereen elkaar kent en waarin iedereen bereid is om de
handen voor elkaar uit te steken.
Voorbeeld: dankzij de medewerking van ouders van kinderen, die binnenkort op school
komen, kunnen we in augustus starten met de meespeelochtend voor peuters!!!!
Dank je wel:
- kinderen, voor jullie inzet en gezellige aanwezigheid
- groep 8
- ouders, voor alle hulp, die we het afgelopen jaar van jullie mochten krijgen
- a.s. ouders van onze school, voor het alvast meedenken over de peuteropvang
- lieve teamleden voor jullie altijd weer goede zorg, jullie hulp en vrolijke lach
- Claudia voor je enorme energie, je positiviteit en voor wie je bent!
- andere, niet aan school verbonden mensen en bedrijven, die toch steeds belangeloos
hun hulp hebben gegeven.
Nog een maandje en dan zullen we gaan genieten van een welverdiende zomervakantie en
we zien elkaar terug op maandag 17 augustus.
Heel veel plezier voor u allemaal.
Rita.

Nieuwtjes groep 1-2-3:
Wat hoor je vooraan bij het woordje ‘maan’? (zeg: mmm – aaaa - nnn.)
En wat achteraan en in het midden? Dit heet auditieve analyse.
We kunnen ook een plaatje van de maan laten zien en het woord. We maken het dan visueel
(visuele ondersteuning).
De kleuters weten er alles van. Er zijn zelfs al twee kinderen uit groep 2 begonnen met het
werkboek van Veilig Leren Lezen! Geweldig knap natuurlijk. Wat een kanjers hebben we
toch!
Verder hebben we natuurlijk genoten van ons project over de IJssel. Er hebben weer allerlei
activiteiten plaatsgevonden, zoals: proefjes doen met water, boten maken van verschillende
materialen, werken met papier-maché, slakken boetseren, voorstellingen maken in het platte
vlak, noem maar op……….. We hebben ook gezongen over ‘Woeste Willem’ en een tante,
die woont op het water.
We hebben ook een echte brandoefening gehad met de hele school.
O ja, èn dan nog de avond4daagse: nat, lekker en gezellig!
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Nieuwtjes groep 4-5-6:
Onze klas kijkt mooi uit op het weiland en daar verschenen ineens nieuwe buurtjes. We
waren gewend aan geiten in de wei, maar nu staat er een pony bij en deze dame krijgt ook
nog binnenkort een veulen.We wachten het af………..
De meeste kinderen hebben de avond4daagse gelopen en een medaille behaald. Klasse!

Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
Praten met soldaten
Dinsdag 12 mei hebben wij in de klas 4 soldaten mogen ontvangen. Zij hebben ons van alles
verteld over het werk dat zij doen. Daarnaast mochten de kinderen aan allerlei activiteiten
meedoen zoals: in de tank kijken en zitten, met een metaaldetector een schat zoeken en
opgraven, met een nachtkijker kijken en alle spullen die ze mee hadden genomen bekijken.
Het was een ontzettend leuke middag. Bekijk de foto’s op onze website!
Jantje Beton
Dit jaar doen wij ook weer mee met Jantje Beton. Van het geld van afgelopen jaar is een
mooie step besteld voor de bovenbouw. We hopen dit jaar ook weer veel geld op te halen,
zodat we nog meer leuke spullen kunnen kopen. De loten mogen nog tot 3 juni verkocht
worden.
Kinderraad
Donderdag 28 mei was de verkiezing van de kinderraad. Oh, wat was het spannend. Alle
kandidaten hebben verteld waarom juist hij of zij gekozen moest worden. “Meer speelgoed
voor buiten”, “alle kinderen moeten sporten” en “leuke activiteiten zodat alle kinderen van
Welsum bij ons op school willen komen” zijn een aantal kreten die naar voren werden
gebracht. Nadat alle kinderen met een rood stempotlood het stembriefje hadden ingevuld en
in de stembus hadden gedaan, zijn de stemmen geteld. Mag ik aan u voorstellen, de nieuwe
kinderraad:

Susan, Stijn, Geert en Marit (v.l.n.r.)

Nieuwtjes groep 7-8:
Bankbattle
Groep 7-8 heeft 18 mei meegedaan met de Rabobank Bankbattle. In een spannende strijd
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met wel 200 vragen zijn de groepen de hele ochtend druk geweest. Van de Rabobank
kregen we zelfs nog 2 lekkere slagroomtaarten als extra energie! Op de uitslag mogen we
trots zijn. Groep 7 heeft het goede antwoord weten te bemachtigen binnen de tijd. In onze
poule met andere scholen hebben we helaas niet gewonnen.
Kamp
We gaan bijna op kamp!! Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover. 10,11 en 12 juni
gaat obs Dijkzicht camping ’t Mölke in Zuna-Rijssen onveilig maken. Er staan superleuke
activiteiten op de planning. Wat dit is gaan we natuurlijk nog niet verklappen!
En dan natuurlijk de jarigen.
In juni zijn jarig:
* Beau Dijkstra:
* Sem Zweers:
* Susan Lammers:

10 juni
12 juni
26 juni

In juli zijn jarig:
* Sem Alberts:
* Lynn Pannekoek:
* Harmen Lammers:
* Anouk Alberts:

04 juli
10 juli
13 juli
19 juli

En in augustus zijn jarig:
* Eva van der Horst:
* Josse Stap:

13 augustus
27 augustus

Allemaal van harte gefeliciteerd!
En we wensen jullie natuurlijk een heel fijne dag!
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