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Wat staat er in mei, juni en juli 2015 op het programma:
Mei:




04 t/m 08 mei:
10 mei:
12 mei:











13 mei:
13 mei:
14 en 15 mei:
18 mei:
18 t/m 21 mei:
18 t/m 28 mei:
25 mei:
27 mei:
28 mei:

Juni:





01 juni:
05 juni:
10 t/m 12 juni:
11 juni:








Juli:



15 juni:
17 juni:
17 juni:
22 juni:
24 juni:
26 juni:
30 juni:

01 juli:
03 juli:
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Meivakantie
moederdag
militair in klas (in het kader van de herdenking van 4-5 mei):
“Praten met soldaten”
bibliotheek (11.30 uur)
luizencontrole
Hemelvaartvakantie
bankbattle groep 8
avondvierdaagse
schoolprojectweek over “De IJssel”
Pinkstervakantie
bibliotheek (11.30 uur)
presentatie projectweek (aanvang 18.00 uur)

begin van twee weken CITO-toetsen
maandsluiting groep 7-8
kamp groep 7-8
verpleegkundige op school
(van 09.00 tot 12.00 uur)
vergadering GMR
bibliotheek (11.30 uur)
vergadering MR
rapportgesprekken (facultatief)
modderdag
rapport mee
schoolfeest + afscheidsavond groep 8

bibliotheek (11.30 uur): alle boeken terug
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:
De afgelopen maand was de maand van de eind cito en de entreetoets. Wat is het mooi om
te zien, dat de kinderen uit de bovenbouw zo gedreven aan het werk zijn geweest. Wat
hebben ze het beste van zichzelf laten zien. Wat de uitslag ook wordt, aan hun werkhouding
zal het zeker niet liggen. Fijn ook dat de andere kinderen zo goed rekening hebben
gehouden met de toch wel spannende week voor de bovenbouw. Compliment voor alle
kinderen.
Op 2 april hebben we een heerlijke paaslunch gehad, die geregeld is door de OR. En ook bij
het koningsontbijt konden we rekenen op de hulp van deze ouders. Wat fijn dat jullie er
steeds zijn!! Dank je wel.
De koningsspelen zijn uitgebreid gevierd. Omdat de pont een paar dagen niet voer, konden
de kinderen van groep 5 t/m 8 niet naar Olst om deze dag samen met de kinderen van de
andere scholen te vieren. Compliment voor Caroline en Lotte, die voor de middag snel een
ander programma in elkaar hebben gezet. En het was erg leuk.
De onderbouw heeft samen met de onderbouw van de Holsthoek een spelletjesochtend
gehouden. Goed om te zien, dat we zo goed samen kunnen werken en dat we elkaar zo
goed hebben leren kennen. Voor herhaling vatbaar wat ons betreft.
Dank aan Danique van Zetten en aan de ouders van de Holsthoek, die hebben geholpen.
Nog een paar maanden en dan is het schooljaar alweer klaar……
Op naar de laatste, hopelijk zonnige, periode!!

Nieuwtjes groep 1-2-3:
Als je rondkijkt in de school, kun je zien, dat wij hebben gewerkt aan het thema “vissen”.
Er zijn prachtige vissen gemaakt van papier-maché en ook van karton. En juf Danique heeft
samen met de kleuters vissen gevouwen. Best moeilijk, want je moet goed kijken en
onthouden wat je moet doen! Het is trouwens erg gezellig en prettig met een juf erbij!
Ook zijn er mooie boeken over dit onderwerp en natuurlijk hebben we liedjes gezongen en
weer een yogales gehad, die aansloot bij het thema.
En dan die knappe dames van groep 3! Geweldig zo hard als ze kunnen werken.
Soms is het even lastig, want wanneer schrijf je nou een a en wanneer een aa??
En soms hóór je een u, maar je schrijft een e. En als ik iets wil kopen, kan ik dan op
verschillende manieren betalen? Hoe dan?
Dàt leren we dus!

Nieuwtjes groep 4-5-6:
We hebben genoten van een heerlijke paaslunch: dankjewel ouderraad!
Jurre Deunk had een superei en met het eieren tikken werd hij koning van groep 4-5-6.
De Koningsspelen werden met onze groep 1-2-3-4 samen met de kinderen van
obs De Holsthoek uit Den Nul gevierd. We hadden fantastisch weer en er werden leuke
spelletjes gedaan op ons schoolplein. Groep 5-6 kon hun hart ’s middags ophalen op het
sportveld en in het dorpshuis. Daar werd sport en spel beoefend.
En natuurlijk werd er in de maand april ook gewoon gewerkt.

Nieuwtjes groep 5-6-7-8:
De Koningsspelen waren een groot succes. Helaas konden we niet naar Olst i.v.m. het niet
varen van de pont. We hebben daarom zelf een tienkamp georganiseerd en dat was
hartstikke leuk! Tristan, Justin en Mike hadden de meeste punten verdiend.
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Als afsluiter voor de vakantie hebben we donderdag bij gym het spel “10 tellen in de rimboe”
gespeeld!

Nieuwtjes groep 7-8:
De CITO- en Entreetoetsen zijn voorbij!! Iedereen blij. Wat hebben de leerlingen hard
gewerkt! Ontzettend knap!!
Afgelopen week en de weken na de meivakantie staan deels in het teken van het thema
“Tweede Wereldoorlog”. Vrijdag voor de vakantie hebben wij hier de hele ochtend aandacht
aan besteed. We hebben filmpjes gekeken van het Klokhuis over de oorlog in het algemeen
en over Anne Frank in het bijzonder. We hebben stukjes gelezen in ons geschiedenisboek
over de 1e en 2e Wereldoorlog en juf heeft een PowerPointpresentatie gegeven over Adolf
Hitler.
Na de ochtendpauze hebben alle kinderen een keuzeopdracht gemaakt. Zo kwamen er een
oorlogsrap, een bevrijdingsdans, een dagboekverhaal, een tekening en 2 mooie
verzetsposters voorbij. Deze laatste drie zijn nog te bezichtigen in onze klas.
Na de meivakantie willen we nog de film “La vita è bella” bekijken, een militair van “Praten
met soldaten” in de klas ontvangen, naar het Stedelijk Museum naar een speciaal project
gaan en naar het Oorlogsmuseum tijdens ons kamp.
De kinderen zijn allemaal erg geïnteresseerd en stellen ook veel vragen! Hopelijk worden de
meeste vragen de komende tijd allemaal beantwoord.
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En dan natuurlijk de jarigen.
In mei zijn jarig:
* Iris Veldkamp:
* juf Liesbeth:

28 mei
29 mei

En 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:
* juf Rita:
* Josse Stap:

13 augustus
20 augustus
27 augustus

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