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Agenda
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

18 juni
19 juni
20 juni
21 juni

maandag
woensdag
donderdag
maandag
vrijdag

25 juni
27 juni
5 juli
9 juli
13 juli

maandag
woensdag

16 juli
18 juli

vrijdag

20 juli

weekopening, juf Lok
MR-vergadering
afscheidsfoto groep 8
studiedag team; kinderen vrij
installatie werkgroep KindCentrumCreil, 19.30uur
Type-examen
evaluatie dag; kinderen vrij
schoolreis kleuters
10-minutengesprekken
feestavond met alle ouders en kinderen van de school
(opvoering musical groep 7 en 8)
schoonmaakavond (alles lekker schoon voor de vakantie’
afscheid groep 8 (kinderen en ouders/verzorgers groep
8), 19.30 uur
laatste schooldag,
afsluiting met ouders, 11.00 uur
sluiten schooldeur, 12.00 uur

Godsdienst
De komende periode horen we verhalen over koning David. Hoe zal hij zijn als koning??
Schoolkamp en schoolreis
Wat een fantastische schoolreis en een geweldig schoolkamp hebben we achter de rug. De
verslagen zult u vast lezen in de laatste schoolkrant. Er zijn ook prachtige foto’s en filmpjes
van deze dagen, maar helaas kunnen we deze niet plaatsen in deze mail en op de website als

we geen toestemming hebben van u om dit wel te doen. (nieuwe privacywet) U moet ons
actief melden dat u tot de zomervakantie wilt toestaan dat er foto’s/ filmpjes van uw kind op
de mail en op de website geplaatst mogen worden. Dus gewoon even antwoorden op deze
Regendruppel dat u akkoord gaat. Na de zomervakantie vragen we het u schriftelijk opnieuw
voor het komend schooljaar.
De kleuters gaan donderdag 5 juli op schoolkamp.
De financiële bijdrage voor het schoolkamp/de schoolreizen kunt u overmaken op
rekeningnummer NL70 RABO 0346 5220 80. O.v.v. van schoolkamp/schoolreis en de naam
van kind(eren)
Kosten:
Schoolkamp: €75,00
Schooreis groep 3 t/m 6: €35,00
Schoolreis kleuters op 5 juli: € 8,00
Ouderavond
Ondanks dat de opkomst van ouders misschien wat groter had gekund, mogen we
terugkijken op een goede avond. Na de inleiding met prachtige filmpjes en foto’s, gingen de
aanwezige ouders zich buigen over onze kernwaarden: zelfstandigheid,
verantwoordelijkheid, saamhorigheid en vertrouwen. Nadat het team en de kinderen zich
hier ook al over hadden gebogen, kwamen er waardevolle aanvullingen. Ik hoop nog voor de
vakantie een samenvatting te geven over wat er is gezegd over deze kernwaarden door
leerkrachten, kinderen en ouders.
Afscheidsfoto groep 8
A.s. woensdag wordt de afscheidsfoto van groep 8 gemaakt. Misschien goed te weten i.v.m.
kleding en haardracht.
Studiedag coöperatief leren
A.s. donderdag hebben de leerkrachten de laatste studiedag over coöperatief leren van dit
schooljaar. Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren. Het gaat hierbij om
samenwerking tussen de kinderen van alle niveaus. De kinderen werken samen in tweetallen
of groepjes, ze discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en
vullen elkaar aan. Ze zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar. Alle kinderen leren
hiervan, zowel het sterke als zwakkere kind op het betreffende vakgebied. Het ene kind
doordat het uitleg krijgt en aangemoedigd wordt; de andere door het gaan beheersen op
hoger niveau doordat het moet uitleggen. Bij coöperatief leren is er naast een cognitief een
sociaal doel. Kinderen leren niet alleen van de leerkracht, maar onderzoek heeft uitgewezen
dat ze (misschien nog wel meer) veel van elkaar leren.
Type-examen
Ook dit schooljaar heeft er een aantal kinderen meegedaan aan de type-cursus. Zowel op
school als thuis werd er geoefend. Maandag 25 juni is het examen. Nog even flink oefenen,
jongens en meisjes. Succes ermee!!
TSO
Helaas stopt Patricia Vaartjes als medewerker bij de Tussenschoolse Opvang. We moeten
dus op zoek naar een nieuw iemand die tussen de middag met de kinderen wil overblijven.
Er staat een prima vergoeding tegenover. Wie van u zou deze functie op zich willen nemen
of misschien kent u iemand (opa, oma, buurvrouw etc.) die dit wil doen. Het betreft de

dagen: maandag, dinsdag en donderdag. Het kan ook in deeltijd. We horen het graag. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Patricia (06-53347033) of juf Lok.
Formatie volgend schooljaar.
Momenteel zijn we druk doende om de formatie voor volgend schooljaar rond te krijgen.
Ondanks het geringe aanbod van leerkrachten, hebben we goede hoop dat de vacature
spoedig vervuld zal zijn. Zodra er nieuws is hoort u meer.
Data
Het schooljaar nadert zijn einde. In de agenda de belangrijkste data op een rijtje.
Jarigen
Afgelopen woensdag vierde juf Roos haar verjaardag. We feliciteren haar alsnog met haar
verjaardag en wensen haar een heel gelukkig nieuw levensjaar!!
Tot slot
Een goed weekend gewenst.
Met hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst.

