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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Noro-virus 

 Wist u dat? 

 Vanuit het team 
- inspectiebezoek 
- Pleinfeest 
- Schoolschoonmaak 

 Leerlingenraad 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en directeur: 

MIB-er juf Lia 
Week 27: 6 juli  
Week 28: 11 en 12 juli 
Week 29: ZOMERVAKANTIE 

 
Directeur juf Anneke 

Week 27:  4-5-6 juli 
Week 28: 11-13-14-15 juli 
Week 29: ZOMERVAKANTIE 

 
 
Indien u vragen hebt n.a.v. 
deze nieuwsbrief of over de 
dagelijkse gang van zaken op 
school, loop dan de school 
binnen en ga in gesprek met 
de leerkracht en/of de 
directeur. 

 

 

BELANGRIJKE DATA 
30-06 Schoonmaakavond ((18.00-

20.00uur) 
04-07 Ouder/kind/leerkrachtgesprek 
05-07 Ouder/kind/leerkrachtgesprek 
06-07 Rapporten mee naar huis 
07-07 Pleinfeest (17.00-19.00uur) 
11-07 Luizen (her) controle 
12-07 Schoolverlatersavond 
14-07 School vakantieklaar maken 
15-07 Jaarafsluiting 
15-07 Alle kinderen ‘s middags vrij! 
16-07 t/m 28-08 Zomervakantie 
29-08 Start nieuw schooljaar 
 
NORO Virus!!!! 
Vandaag is bekend geworden , dat 
het NORO Virus op school rond gaat.  
Hygiëne, handen wassen na 
toiletbezoek en voor het eten, zijn  
nu zeker nodig! Alle kinderen krijgen 
vandaag een brief mee naar huis 
waarop u kunt lezen wat het virus 
inhoudt. 
 
WIST U DAT? 

- Het NORO Virus erg 
besmettelijk is 

- Braken, diarree, de 
symptomen zijn 

- Hygiëne van groot belang is 
- Het pleinfeest niet door 

gaat als er niet voldoende 
hulp is 

- Donderdag 30 juni de 
schoonmaakavond is.  

 
VANUIT HET TEAM 
Verslag inspectiebezoek 

Gisteren  is er bezoek geweest van 
de inspectie.  Zij hebben  in de 
klassen geobserveerd, gesprekken 
gevoerd met leerkrachten, 
leerlingen, ouders, intern begeleider 
en de adjunct-directeur. 
De inspecteurs zien de positieve 
veranderingen binnen de school.. 
Tevreden zijn ze over het 
pedagogisch klimaat, de 
zorgstructuur en de ontwikkelingen 
op didactisch gebied. 
Doordat er drie jaar achter elkaar 
landelijk gezien onvoldoende 
gescoord is op de cito toets, zijn we 
als zeer zwak beoordeeld.  
Als  school zijn we goed in 
ontwikkeling, zien we positieve groei 
bij de kinderen. 
De volgende aandachtspunten zijn 
meegegeven: 

 Op de website moeten nog 
documenten geplaatst worden 
zoals jaarplan, 
schoolondernemingsplan, 
schooljaarverslag en het 
omgangsprotocol 

 De uitslag van de eindtoets van 
groep 8 moet zichtbaar zijn voor 
alle ouders. 

Deze punten nemen we natuurlijk 
mee. 
We bedanken alle  ouders en 
kinderen die in gesprek zijn geweest 
met de inspectie. 
 
Schoolschoonmaak: 
Morgenavond (30 juni 2016) zijn alle 
ouders/verzorgers van harte welkom 
voor de schoolschoonmaak. We 
hopen dat u ook komt helpen. Veel 
handen maken licht werk en het is 
vaak heel gezellig om met elkaar 
schoon te maken. 
 
Pleinfeest: 

Op donderdag 7 juli organiseren we 

weer een pleinfeest van 17.00 tot 

19.00 uur. Het thema is cowboys en 

indianen. De kinderen en ouders 

mogen die middag/avond verkleed 

komen. 

Voor de grabbelton vragen wij u om 

kleine prijsjes aan uw kind mee te 

geven naar school. 

Om dit pleinfeest tot een succes te 

maken hebben wij ouders, opa’s, 

oma’s etc. nodig die willen helpen bij 

de activiteiten. Opgeven kan tot 1 

juli  tot 12.00 uur bij juf José of juf 

Elise of via de mail: 

elise.eijsbergen@primenius.nl.  

Gezocht: wie heeft een elektrische 

barbecue of bakplaat voor het  

pleinfeest te leen? 

 
VANUIT DE GELEDINGEN 
 
LEERLINGENRAAD 
De leerlingenraad  is in gesprek 
geweest met de inspecteur. Zij 
hebben zich op een positieve, 
kritische manier uitgesproken over 
de gang van zaken binnen de school. 
De punten die hierbij naar voren zijn 
gekomen worden door school 
meegenomen. 
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DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
Komt voor de zomervakantie nog 
een keer bijeen. 
 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
Er zijn nu enkele I-pads in de klas, 
zodat wij hier nu ook in kleine 
groepjes mee kunnen  werken. 
Daarnaast hebben we een 
“schoonmaak”hoek. Na de vakantie 
zijn de puzzels en kralen weer lekker 
schoon. 
In overleg met de juf mag materiaal 
meegenomen worden naar huis, om 
thuis schoongemaakt te worden.. 
Deze materialen moeten  voor de 
vakantie weer terug zijn op school. 
 
 
 
Groep 3-4  
Het zijn de laatste weken van dit 
schooljaar en dat houdt in dat wij 
veel dingen afsluiten. Volgende week 
zijn de leerling-ouder gesprekken 
(rapporten). Als het goed is hebt u 
hierover een e-mail ontvangen, zo 
niet; laat het a.u.b. weten.  
 
De complimentenmuur is vol. Dit 
houdt natuurlijk niet in dat we geen 
complimenten meer geven, maar we 
benoemen nu OOK waar we zelfd 
goed in zijn: De dit kan IK goed 
muur. 
 
In de klas werken we aan het EK-
thema. Er worden vlaggen gemaakt 
en voetbalvelden. Deze week gaan 
we ook voetballen op het “panna 
veld”.  
 
Meester Bart had met gym weer een 
prachtig spel bedacht, levend 
memory. Ook werd er geoefend met 
het hooghouden en rennen met 
ballonen.  
 
Zo aan het einde van het jaar is er 
ook tijd voor ontspanning. We lezen 
voor uit: Sjakie en de 
chocoladefabriek en bekijken 
daarnaast ook de film. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groep 6, 7 en  8: 
Geschiedenistoets: 
Vrijdag 1 juli hebben de leerlingen 
van groep 6/7/8 ’s morgens een 
geschiedenis toets van Blok 5.  
 
Afscheidsavond groep 8: 
Op dinsdag 12 juli is de 
afscheidsavond van groep 8. Er is 
vanaf 17:00 uur een leuk programma 
bedacht voor de kinderen van groep 
8 en hun ouders. De kinderen van 
groep 6 en 7 worden op dinsdag 12 
juli zonders ouders rond 18:45 uur 
op school verwacht. De 
afscheidsavond zal rond 20:45 uur 
afgelopen zijn.  
 
  
 
Landenproject:  
In de klas zijn we begonnen met een 
landenproject. De kinderen leren 
daarbij in groepjes samen te werken 
aan een zelf gekozen land. Ze maken 
de vlag van het gekozen land na en 
zoeken allerlei informatie over dat 
land op. Aan het einde van het 
project gaat elke groep een 
presentatie houden over het land.  
 
Huiswerk: 
Omdat de kinderen vrijdag vrij zijn 
wordt het huiswerk pas maandag 
besproken. We verwachten wel dat 
al het huiswerk dan af is. Wanneer 
het huiswerk niet af is moet de 
leerling nablijven tot het af is.  
 
tt-kaart: 
Tijdens de junior tt dag hebben alle 
leerlingen van  groep 6/7/8 een 
jeugdvrijkaartje gekregen voor de tt. 
Wil je hem wanneer je hem niet gaat 
gebruiken meenemen naar school? 
Enkele leerlingen en juf Jannie zijn 
namelijk nog op zoek naar een extra 
kaartje  Wanneer je zelf heengaat 
wensen we je natuurlijk veel plezier! 
 


