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BELANGRIJKE DATA 
 

12 
juni 

Vergadering OV 

13 – 
14-15 
juni 

Groep 7 en 8 op kamp 

29 
juni 

TT Assen, alle 
kinderen vrij 

2 juli Studiedag team: alle 
kinderen vrij 

5 juli Zomerfeest 

8 juli Gezinsviering 

 
 
VANUIT HET TEAM 
Schoolplein 
Afgelopen zaterdag is er hard geklust 
op het schoolplein. U kunt op 
SocialSchools de foto’s vinden! Helpt 
u een volgende keer ook een handje 
mee? 
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
Dinsdag 12 juni heeft de OV een 
vergadering. Het zomerfeest op 5 juli 
wordt dan voorbereid. U leest 
hierover in de volgende Nieuwsbrief. 
 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2-3 
Na drie weken thema "Kunnen wij 
het maken?" zijn de kinderen nog 
steeds super enthousiast. Er wordt 
heel hard gewerkt: timmeren, 
knutselen, construeren, 
bouwtekeningen maken etc.  
Timmeren is natuurlijk best wel 
moeilijk. Gelukkig zijn er ouders die 
de kinderen helpen met deze 
techniek. Wij, zowel juffen als 
kinderen, zijn erg blij met deze 
helpende handen. Onze hartelijke 
dank hiervoor. 
As dinsdagmiddag gaan we met de 
hele school aan de slag met allerlei 
“bouw-maak-constructie-
activiteiten”. Dus wees niet verbaasd 
als de kinderen moe thuis komen. 
 
Op dinsdag- en donderdagmiddag 
werken de groepen 1-2-3 nauw 
samen. Zo kunnen we beter aan 
sluiten bij de behoeften van de 
diverse leeftijdsgroepen. De 
jongsten hebben afgelopen dinsdag 
heerlijk op muziek in de speelzaal 

kunnen dansen. Op het zelfde 
moment waren de groepen 2 en 3 
bezig met letters en het 
letterkoffertje. 
 
Groep 4-5-6 
A4D 
Deze drie toppers hebben maandag 
de medaille van de A4D gekregen.  
 

 
 
Ryan, Bryan en Jarno wilden zo graag 
vier dagen lopen. Helaas is dat niet 
gelukt, het weer zat niet mee. Toch 
super dat deze drie heren zo 
enthousiast waren! 
Volgend jaar weer een nieuwe kans! 
“Ik heb een potje met vet, al op de 
tafel….” 
 
We kunnen het nog steeds maken! 
Nog steeds werken we met het 
thema; Kunnen we het maken. Deze 
week over mode maken, honing 
maken, en het maken van terpen en 
polders. 
 
CITO 
Van 18 juni t/m 3 juli zijn er de CITO 
vaardigheidstoetsen in groep 456. 
Hiermee kunnen we weer mooi in 
kaart brengen hoe goed ieder kind 
gegroeid is! 
Tijdens de rapportgesprekken zullen 
we u hierover informeren. 
 
 
Groep 7-8  
Kamp 
Volgende week is het dan zover! We 
gaan op kamp. Alle kinderen hebben 
een kampboekje gekregen met 
informatie. Hierin staat ook wel 
spullen ze mee moeten nemen. 
Probeert u op tijd met uw kind in te 
pakken? Vaak is kamp best 
spannend en rustig de spullen 
inpakken kan al geruststellend zijn. 
We gaan er in ieder geval een super 
kamp van maken! 
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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

• Belangrijke data 

• Vanuit het team 
- Schoolplein 

• Vanuit de geledingen 

• Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en locatiedirecteur: 

MIB-er juf Lia 
Week 24 : 13 juni 
Week 25 : 18 & 19 juni 
 

Locatiedirecteur juf Anneke 
Week 24:  11-12-13  juni  
Week 25:  18-19-20-21     

juni 
 
 
 
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 groepsleerkracht en/of de 
locatiedirecteur. 
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