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Beste ouders en verzorgers,
Na de meivakantie zijn wij uitgerust begonnen aan de laatste periode
van dit schooljaar.
Maandag 30 mei organiseren wij een informatieavond met diverse
workshops/presentaties waarvoor u zich kan inschrijven. Inmiddels
hebben de leerlingen de uitnodiging al mee naar huis gekregen en
wij reken op een grote opkomst! U kunt het antwoordstrookje bij de
leerkracht van uw kind inleveren.
Heeft uw kind de uitnodiging niet aan u gegeven? Geen nood, bij
deze nieuwsbrief hebben wij de uitnodiging als bijlage toegevoegd!
Aanstaande maandag is het tweede Pinksterdag en hebben de
leerlingen vrij. Wij wensen u een mooi Pinksterweekend en zien u
graag dinsdag 17 mei weer op school.

Agenda
Maandag 16 mei
Tweede Pinksterdag
Donderdag 19 mei
Schoolreisje groep 1 t/m 7

Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
Personele mededelingen
Afgelopen woensdag is juf Sanne met haar pasgeboren zoon Daan op
school geweest in groep 7. Wat een mooi en zoet mannetje! Hij sliep
overal heerlijk doorheen. Binnenkort loopt het zwangerschapsverlof
van Sanne af en zal zij op school werkzaamheden weer gaan
oppakken. Binnenkort bespreken wij welke taken zij op zal pakken en
vervolgens zullen wij u hierover informeren.
Daarnaast is er ook nieuws over juf Annemiek. Na verder onderzoek
is gebleken dat er geen uitzaaiingen zijn gevonden en afgelopen
maandag heeft zij haar tweede chemokuur gehad. Na een eerste
reeks van kuren zal zij geopereerd worden en daarna zal blijken
welke behandeling volgt. Namens de oudercommissie en namens de
ouders van de klas heeft zij prachtige bloemen en een cadeaumand
mogen ontvangen. Het doet Annemiek goed dat er zoveel aan haar
gedacht wordt en zij waardeert dit enorm.
Aan het einde van dit schooljaar zal
juf Lilian met vervroegd pensioen
gaan. Na bijna 40 jaar in het onderwijs
werkzaam te zijn geweest wordt het
nu tijd om van andere dingen te gaan
genieten. Binnenkort hoort u van ons
hoe we haar afscheid van de kinderen,
de ouders en de school zullen gaan organiseren.

Donderdag 19 mei
Dalton tweedaagse
Anje en Debby zijn
donderdag en vrijdag niet op
school aanwezig
Maandag 30 mei
Algemene informatieavond
Dinsdag 7 juni
Start Avond4daagse
Maandag 6 juni
Voorstelling ‘De man die op
reis ging’. Gr 3+4

Vakantierooster 2016-2016
Herfstvakantie
17-10-2016
Kerstvakantie
26-12-2016
Voorjaarsvakantie
20-2-2017
Goede Vrijdag&Pasen 14-4-2017
Meivakantie
24-4-2017
Hemelvaart
25-5-2017
Pinksteren
5-6-2017
Zomervakantie
24-7-2017

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

21-10-2016
6-1-2017
24-2-2017
17-04-17
5-5-2017
26-5-2017
5-6-2017
1-9-2017

Groep 1A
Na de mei vakantie zijn we weer met een nieuw thema begonnen. Het thema is ‘kriebelbeestjes’.We
maken samen een woordspin. Wat weten de kleuters al veel namen van kriebelbeestjes zoals kever,
sprinkhaan, libel, bij, wesp, hommel, mier en nog veel meer.
We leren de klank o aan en bedenken daar allemaal worden mee. Luisteren naar mooie verhalen die
juf voorleest zoals, het vervelende lieveheersbeestje, de spin die het te druk had, rupsje Nooitgenoeg.
Buiten zoeken alle kleuters kriebelbeestjes en deze bekijken we samen in de klas in onze glazen bak.

Groep 3
De vakantie is achter de rug en we zijn weer volop van start gegaan in groep 3. De week voor de
vakantie zijn we begonnen in kern 10. Daar leren we weer nieuwe lees strategieën, bijvoorbeeld
woorden met –eeuw, -ieuw en –uw. Ook leren we deze kern woorden met een open lettergreep lezen,
daar moeten we de woorden anders uitspreken als dat we deze lezen. Bijvoorbeeld bomen, je ziet een
o maar je spreekt deze uit als een oo. Dat is voor ons best even lastig want tot nu tot hadden we steeds
woorden die je uitspreekt zoals je ze leest. Ook hebben we nu de hulp van groep 8 ingeschakeld, elke
dag lezen zij met ons via de RALFI methode, in de klas hebben we 10 groepjes die begeleid worden
door een leerling van groep 8. We lezen dan voor-koor-door, dat houdt in dat eerst de leerling uit
groep 8 de bladzijden voorleest, dan leest het hele groepje mee in koor en als laatste leest elk kind uit
groep 3 een stukje voor.

