1 juli 2022

Directiebabbels

Agenda
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vrijdag 08-07-2022
Studiedag, alle kinderen vrij

Wat gaat de tijd snel. Nog drie weken en dan is het al
zomervakantie.

Woensdag 13-07-2022

Een tijd geleden heb ik gevraagd of ouders/verzorgers
met mij in gesprek wilde gaan over de school. Ik heb met
zes ouders/verzorgers van de groepen 1-2 gesproken. Dat
was een mooi gesprek. We hebben besproken wat goed
gaat, maar ook de kansen werden benoemd. Helaas
hebben verder weinig ouders zich aangemeld, daardoor
wil ik de gesprekken verplaatsen naar volgend schooljaar.
Natuurlijk bent u altijd welkom om over de school met
ons in gesprek te gaan.

Maandag 18-07-2022

Ik wens iedereen veel plezier en succes met de afronding
van het schooljaar.
Groetjes,
Jacky

Voorleesdag
Rapporten mee naar huis

08.30 – 10.00 oefenen in de
nieuwe groep
Musical groep 8

Woensdag 20-07-2022
Afscheid groep 8

Vrijdag 22-07-2022
12.00 uur zomervakantie
Laatste nieuwsbrief

Bibliotheek op school
Alle boeken inleveren vanaf maandag 4 juli. De kinderen kunnen helaas geen boeken meer lenen.

Lege batterijen inleveren
Voordat de zomervakantie begint is het misschien weer eens fijn om alle lege batterijen op te ruimen. Er zijn intussen al heel wat
batterijen ingezameld, maar dit kan nog beter.
Mochten jullie lege batterijen hebben, is het fijn als jullie deze op school in het inzamelmeubel in de hal doen. De lege batterijen
mogen ook afgeven worden bij meneer Roland of juffrouw Astrid (van administratie).
Samen sparen we dan voor een leuk geldbedrag voor school, waar de kinderen uiteindelijk goed mee zijn.
Alvast bedankt voor jullie inbreng!

Hulp gezocht!

Wij zijn op zoek naar iemand die komend schooljaar kan helpen
met onze schooltuin. Mocht je interesse of vragen hebben, kunt u
bij meester Maxim, juf Albertineke of juf Suzanne terecht.

Schoolreisje
Dinsdag 14 juni waren alle kinderen op schoolreisje.
De groepen 1/2 hebben heerlijk gespeeld bij Hullie’s. De groepen 3/4 hebben het erg leuk gehad bij Dippie Doe. De groepen 5/6 hebben
veel plezier gehad in Toverland. En de groepen 7/8 hebben genoten in de Efteling.

Voorstelling BROER in het Frits Philips
Op dinsdag 7 juni mochten de kinderen van de groepen 5 en 6 naar het Frits Philips muziek theater, voor de voorstelling
BROER. Eindelijk weer eens een leuk uitstapje om met de klassen te ondernemen, maar voordat het zover was moesten we
nog flink gaan oefenen met juf Joke.
BROER is een meezingvoorstelling, dus deze liedjes moesten we natuurlijk wel kennen. Ook werd er vooraf flink geoefend op
bodypercussie en hartritmes met zakdoeken.
Met veel dank aan de papa’s en mama’s die de kinderen mee wilden nemen naar het theater konden we gaan kijken naar de
voostelling met Raban en Ketim, die elkaar na vele jaren eindelijk zouden gaan ontmoeten!....maar waren ze daar allebei
eigenlijk wel zo blij mee. Gelukkig hielpen de kinderen de broers elkaar weer te vinden en liep alles toch nog goed af.

Schoonmaakhulp gezocht voor het spelmateriaal
Beste ouders/verzorgers,
Het einde van het schooljaar is in zicht en daarom zijn wij op zoek naar ouders die ons onder schooltijd kunnen
helpen met het schoonmaken van de spelmaterialen bij de kleuters. Het gaat om de volgende data: 4 t/m 7 juli
en 11 t/m 15 juli.
Mocht u een handje kunnen helpen? Dan horen wij dat graag! U kunt dit doorgeven aan de kleuterjuffen.

Baby nieuws
Juf Carli is bevallen. Afgelopen maandag is Dies geboren.
Moeder en zoon maken het goed.

Schoolkamp groep 8
Agelopen week was het schoolkamp van groep 8. De kinderen hebben genoten!

NIEUWS VAN JULLIE MEDIACOACH
Janneke Bogaerts
Juni 2022

LEESPLEZIER

DIGITALE GELETTERHEID
App van de maand

Bibliotheekpas
Met je bibliotheekpas kun je nog veel
meer dan boeken lenen in de
bibliotheek. Zo kun je via de Online
Bibliotheek app e-books en
luisterboeken lenen. Ben je op zoek
naar digitale prentenboeken? Dan kun
je terecht bij Bereslim. Of ga je karaoke
lezen met Yoleo? Het is allemaal
mogelijk met je bibliotheekpas!
Hoe dit werkt hebben we op één plek
bij elkaar gezet.

Wil je je kind niet alleen maar laten
TikTokken of YouTube-filmpjes laten
kijken? Dan is de app ‘Monument Valley
2’ de tip voor jou!
In deze app los je telkens weer een
nieuwe puzzel op en help je de
hoofdpersonen steeds een stapje verder.
Kinderen denken dat ze een game aan
het spelen zijn, maar ondertussen wordt
hun probleemoplossend vermogen
ontwikkeld. De app is helaas niet gratis,
maar het is zijn geld meer dan waard!
Beschikbaar voor Android en iOS

Bibliotheek in de Witte Dame
Naast lenen in de schoolbibliotheek
kun je ook boeken lenen in de Witte
Dame. Je hebt daar wel een andere
pas voor nodig. Kinderen tot 18 jaar
worden gratis lid.
Schrijf je in via deze link en kom
gezellig langs op de Emmasingel.

TIP VAN DE BIBLIOTHEEK
Boekstartdag!
Op 11 juni organiseert de bibliotheek
tussen 10.00 en 13.00 de Boekstartdag.
Tijdens deze ochtend zijn de allerjongste
bezoekers en hun (groot)ouders extra
hartelijk welkom en hebben we een leuk
programma. Kijk op de website voor
meer informatie.

