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Levensbeschouwing  
David is enorm populair bij het volk. Koning Saul wordt er jaloers van en probeert David te doden. David 
is getrouwd met Michal, de dochter van de koning. Zij helpt hem om te vluchten. 
De verhalen komen uit 1 Samuel 18 en 19. Het thema is: Help jij mij 

 

Toetsen en ouder-leerkrachtgesprekken 
De meeste toetsen zijn achter de rug! Nu buigen de leerkrachten zich over de analyse hiervan. In de 
week van 27 juni – 1 juli zijn er ouder-leerkrachtgesprekken (facultatief) Via Parro hoort u hier meer 
over. 

 

Uitstapje naar Schokland  

In het kader van 50 jaar UNESCO Werelderfgoed Verdrag biedt de Gemeente Noordoostpolder kinderen 
van de groepen 5 en 6 een “Werelderfgoed Schokland Educatieroute” aan. De kinderen lopen vanaf 
midden Schokland een route naar de Noordpunt. 
Onderweg vertellen personages uit het jeugdboek ‘Nooit meer terug’ iets over de 
Schoklandgeschiedenis. Aan het eind van de route gaan de kinderen picknicken. Het buffet bestaat uit 
allemaal streekproducten. Ondertussen kunnen ze genieten van muziek.  
De kinderen worden met de bus van school gehaald en weer teruggebracht. Een klein schoolreisje dus. 

😊 Het zou fijn zijn als er nog een tweetal ouders mee zou kunnen gaan voor de begeleiding. Informatie 
hierover bij meester Joris: j.vandeven@aves.nl 

 

Evaluatiedag 
A.s. woensdag 22 juni hebben we als team een evaluatiedag. Deze dag zijn de kinderen vrij.  

 

Musical 
Op donderdag 7 juli is de feestelijke ouderavond. Op die avond wordt de musical ‘Ëen feest vol kleur” ten 
tonele gebracht door alle kinderen, juffen en meester. In de bijlage vindt u hierover meer informatie.  

 

Jarig 
Er zijn geen jarigen te melden voor de komende week 

 

Agenda  

maandag 20 juni weekopening, juf Roos 

dinsdag 21 juni gr. 5 en 6 naar Schokland  

woensdag 22 juni evaluatie/studiedag team; kinderen vrij 
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27/6-1/7 ouder-leerkrachtgesprekken (facultatief) 

donderdag 7 juli feestelijke ouderavond voor alle kinderen en ouders 
met musical door alle kinderen en leerkrachten van de 
school 

woensdag 13 juli afscheid groep 8 

vrijdag 15 juli  laatste schooldag;  

18 juli/28 augustus zomervakantie 

 
 


