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De laatste weken 

Wat vliegt de tijd. Volgende week zullen wij het schooljaar al-

weer afsluiten. Helaas kunnen wij dit schooljaar niet gezamenlijk 

afsluiten met onze welbekende ‘Zomerblues’. Natuurlijk wordt 

het lied in alle groepen gezongen en tellen we de laatste 10 se-

conden af. Dit zullen de kinderen met hun eigen groep in hun 

eigen lokaal doen.  

 

Donderdag gaan de kinderen een kijkje nemen in hun ‘nieuwe 

klas’. Tijdens dit doorschuifmoment maken zij kennis met de 

nieuwe leerkracht. 

 

Juf Kim én juf Denise op raambezoek 

Afgelopen periode hebben 

de groepen 3 én 4/5 baby-

bezoek gehad. Juf Denise en 

juf Kim zijn in maart/april beide 

bevallen van een dochter.. 

Natuurlijk wilde de klassen 

deze twee wondertjes (Evi en 

Suuz) aanschouwen.  

Met een raambezoek was dit 

heel goed te regelen! 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het dak ging er af 

Woensdag heeft groep 8 in het Ichthus Lyceum de eindmusical 

opgenomen met hulp van het Kunstform. Ook zonder publiek 

was dit een spannend moment. Dit jaar had groep 8 wel een 

heel bijzondere voorbereiding van de musical. Tijdens de peri-

ode van thuisonderwijs kregen zij hun rol te horen en hebben zij 

zelf hun tekst geleerd. Na 

de meivakantie zijn de 

liedjes geoefend en wer-

den de scènes digitaal 

doorgenomen. Pas 2,5 

week geleden kon de 

groep eindelijk met elkaar 

oefenen. De leerkrachten 

zijn ontzettend trots op het 

eindresultaat en op de 

manier waarop de leer-

lingen het oefenen de af-

gelopen periode hebben 

opgepakt. Het eindresul-

taat krijgen leerlingen en 

ouders snel te zien. Wij zijn 

benieuwd naar de reac-

ties. 

Schoolkamp groep 8 

Wij zijn ontzettend blij dat het gelukt is om een alternatief te re-

gelen voor de leerlingen van groep 8. Gemeente en brandweer 

hebben toestemming gegeven om een nachtje op school te sla-

pen! Er is een leuk programma bedacht om deze leerlingen toch 

een mooi afscheid te kunnen geven. 

 

Ik ben, Ik BEN, IK ben, Ik ben wie???? DIT BEN IK!!  

Gelukkig voor groep 8 kon het ‘dit ben ik’ project weer opgestart 

worden. Kinderen zitten bij dit project in kleine groepjes bij twee 

gastouders thuis om te praten over verschillende onderwerpen. 

De eerste avond ging over REGELS, WETTEN, NORMEN EN WAAR-

DEN. Deze was in maart, en toen kwam het corona virus en 

stopte bijna alles. Gelukkig konden de groepjes begin juni de 

draad weer oppakken.  

De tweede avond ging over RESPECT EN SOCIAL MEDIA en de 

laatste avond over WAT IS GELUK?  

Er waren goede gesprekken, filmpjes, 

leuke opdrachten en aardige gastou-

ders. De groepjes waren klein waardoor 

kinderen zich vrij voelen om te praten, 

vaak met een drankje en iets lekkers er-

bij. Zowel de kinderen als de gastouders 

zijn enthousiast over dit (vernieuwde) project blijkt uit de evalua-

ties. Een kleine greep uit de reacties van de kinderen:  

Algemeen over het project: “superleuk, ik heb mezelf beter leren 

kennen, heel prettig, ik kon veel uiten en het was een heel dui-

delijk en open project”.  

Over de onderwerpen waren de meningen vooral leuk, interes-

sant en een enkele saai. De derde bijeenkomst over geluk was 

een heel fijne afsluiter! De filmpjes gaven de kinderen duidelijk-

heid, een enkeling had een nieuw scrabble woord; het mocht 

namelijk wat minder “kindercoacheriger”. De gastouders wor-

den allemaal aardig gevonden, maar ook “gezellig en serieus”.  

 

Lieve ouders, bedankt voor jullie inzet voor onze leerlingen tij-

dens dit project, het is heel waardevol geweest! 

 

Verlenging van de instrumentale muzieklessen  

voor schooljaar 2020-2021 

Twee weken geleden hebben de ouders van de leerlingen die 

instrumentale muzieklessen volgen een mail ontvangen. Hierin 

stond het verzoek om te laten weten of de kinderen komend 

schooljaar doorgaan met deze lessen. Nog niet iedereen heeft 

gereageerd. Wilt u dit uiterlijk maandag 29 juni doen? Deze ge-

gevens hebben we nodig om te weten voor hoeveel uur we de 

docenten volgend jaar weer in kunnen huren. Wilt u uw reactie 

sturen naar muziekproject.toermalijn@atlantbo.nl . Bedankt voor 

uw medewerking. 

 

Gevonden! 

De sleutelbos op de foto hiernaast is af-

gelopen week gevonden.  

Het ligt bij juf Carla. 

 

 

Onderzoek nieuwsbeleving kinderen 

Wanneer u in onze schoolapp bij ‘Nieuws’ kijkt, vindt u een ver-

zoek van deelname aan een onderzoek. 

Het verzoek komt van Ming Ebbinkhuijsen. Ming is onderzoeker 

aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.   

In het kader van de Corona-crisis doet hij onderzoek naar de 

nieuwsbeleving van kinderen (groep 6-7-8) in deze situatie en 



wat voor invloed dit heeft op hun emoties en gedrag (zowel po-

sitief als negatief). Het betreft een grootschalig onderzoek, waar 

het NOS Jeugdjournaal ook erg in is geïnteresseerd, waarbij on-

geveer 1000 kinderen uit het hele land zullen deelnemen. Het is 

erg belangrijk dat dit onderzoek gedaan wordt zodat we advie-

zen kunnen geven aan ouders, scholen, nieuwsorganisaties (zo-

als het NOS Jeugdjournaal) en andere instanties over hoe ze het 

beste met de situatie om zouden kunnen gaan. 

Deelname is geheel vrijwillig! 

 

Agenda: 

Vrijdag 26 juni: groep 1 t/m 4 GEEN vrij! 

Vrijdag 26 juni en zaterdag 27 juni: Kamp groep 8 

Dinsdag 30 juni: uitzwaaien groep 8 

Woensdag 1 juli: uitglijden én rapport mee groep 2 

Donderdag 2 juli: doorschuifmoment (9.00-9.45 uur) 

Vrijdag 3 juli: 12.00 uur start Vakantie!! 

 


