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Kind op maandag.
Zing het maar
Wat je niet kunt zeggen, kun je wel zingen. Net als vorige
week maken de kinderen deze week kennis met enkele
psalmen. Over hoe je je thuis kunt voelen bij God, en hoe
hij met je meegaat onderweg. We eindigen met een
loflied: Iedereen mag meezingen!
Zendingsgeld
Afgelopen week hebben we € 27,00 gespaard. Wat een mooi bedrag. Hartelijk dank daarvoor.
Jarigen
Op vrijdag 29 juni wordt Gijs uit groep 3 zeven jaar!!
Juf Hanneke is zaterdag jarig. Zij viert het op donderdag 5 juli
met groep 1 en 2. De kinderen mogen die dag verkleed op
school komen en hoeven geen fruittas mee.

Feestelijke ouderavond
Wat heeft iedereen genoten op de feestelijke ouderavond afgelopen vrijdag. De kinderen, de toeschouwers, het team. Nu kan het nagenieten beginnen.
Vanmorgen is de link verstuurd naar het besloten
YouTubekanaal. We willen u met klem vragen om,
i.v.m. de privacy, deze link niet openbaar te maken.
Op de website van school staan al enkele foto’s. De
rest van de foto’s zal pas begin augustus klaar zijn.
Onze fotograaf, Anja Brouwer, wil de foto’s bewerken
en netjes afleveren en dat kost de nodige tijd.

Laatste schooldag
Vrijdag 6 juli vieren we de laatste schooldag. Deze dag gaan we vieren in het dorp. De kinderen worden om 9.45 uur op school verwacht. Het is handig om goede loopschoenen aan
te trekken. Het is niet de bedoeling dat de kinderen verkleed komen. Voor eten en drinken
wordt gezorgd. Om 13.00 uur kunt u uw kind(eren) weer ophalen.

Voorkom de zomerdip
Technisch lezen wordt het beste getraind door dagelijks veel
te lezen. Op school wordt hier veel aandacht aan besteed.
Juist de herhaling zorgt voor het op peil houden van een technisch leesniveau. Op school wordt er dagelijks veel gelezen.
Maar dan komt die heerlijke zomervakantie. Vijf weken even
helemaal niets. Heel fijn en heel welkom natuurlijk. Alleen
heeft onderzoek uitgewezen dat kinderen die niet lezen in de
zomervakantie wel twee AVI-niveaus kunnen terugvallen.
Daarom hierbij 3 tips om met uw kinderen te blijven lezen in
de zomervakantie om zo de zomerdip te voorkomen.
https://jufmaike.nl/10-tips-tegen-de-zomerdip
http://www.avi-lezen.nl/site/k-portal/kinderen.htm
https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html
(vanaf 1 juli)

Laatste schoolweek
De laatste week staat in het teken van opruimen en afscheid nemen. Op maandag is
de laatste werkdag van juf Antje Rixt in groep 7/8. Op dinsdag is de laatste stagedag
van juf Moniek in diezelfde groep. Meester Sven heeft zijn gymstage donderdagmiddag afgesloten met een voetbaltoernooi voor groep 5, 6, 7 en 8. En dan natuurlijk donderdagmiddag: dan nemen we afscheid van groep 8.

2 en 3 juli

juli 2018
Schoonmaakavonden in groep 1 t/m 6

4 juli 11.00 tot 12.00 uur

Stoeltje passen in de groep van volgend jaar.

5 juli

Groep 3 t/m 8 heeft geen gym.

5 juli

Afscheid groep 8

6 juli 9.45 tot 13.00 uur

Laatste schooldag

7/8 juli
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