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Studiedag voor het team. Alle kinderen zijn vrij.
Rapportgespreksavond voor ouders van kinderen uit gr. 1 t/m 7.
U krijgt hiervoor een aparte uitnodiging.
De rapporten gaan mee met de kinderen.
Groep 1 t/m 7 gaat kijken naar de afscheidsmusical van groep 8.
Oud papier actie.
Afscheid van groep 8. Alle kinderen van gr. 8 worden om 16.30
verwacht op school.
Stuif eens uit.
Om 12.00 u. gaan alle kinderen pannenkoeken eten in de klas.
Laatste schooldag. Alle kinderen zijn vrij om 12.00 uur.
Zomervakantie.
Eerste schooldag.

Nieuws uit het kamertje
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar, nog 3 weken en dan begint de zomervakantie.
Deze laatste weken staan o.a. in het teken van de rapporten en oudergesprekken, de
musical van groep 8 en de stuif eens uit op 18 juli. U komt toch ook kijken?
Inmiddels is ook bekend hoe wij volgend jaar onze groepen gaan indelen. Wij krijgen een
nieuwe collega in groep 1-2, haar naam is Hinke Tillema. Zij zal zich nog uitgebreider
voorstellen in een volgende nieuwsbrief. Dit betekent dat wij helaas afscheid gaan nemen
van juf Anja. Ik wil haar nu alvast hartelijk danken voor haar enorme inzet en goede zorgen
in onze groep 1-2!
De groepsindeling komt er als volgt uit te zien:
Groep 1-2: Hinke Tillema en Yvonne Vergeer
Groep 3-4: Nicolette Colenberg en Annemiek van Aarssen
Groep 5-6: Hester Durieux en Chantal Kevenaar
Groep 7-8: Pim Lambriks, vervanging tijdens studieverlof: Carin Frijters

Graag wil ik ook nog alle ouders bedanken die ons dit schooljaar geholpen hebben. Mede
dankzij uw hulp was het voor ons weer mogelijk een aantal acitiviteiten te organiseren.
Ik wens alle kinderen en ouders voor straks een heel fijne zomervakantie toe!
Miranda Jansen

Jarigen in juli
Hamza Sbagi
Ayoub Al Masoudi
Mehamed Ali Heybeli
Baghmina Husainkheel
Raid Ouhammou
Romaisae Massoudi
Amin Khaled
Mohamed Laroub
Remaïssa Laroub
Oumaima Ouhammou
Mohamed Aiaou

groep 3
groep 5
groep 6
groep 8
groep 1
groep 2
groep 1
groep 5
groep 5
groep 2
groep 8

4 juli
5 juli
5 juli
20 juli
21 juli
23 juli
24 juli
25 juli
25 juli
25 juli
31 juli

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Nieuws uit groep 1-2
Dit schooljaar sluiten we af met de gebruikelijke activiteiten zoals rapporten, schoonmaak en
stuif-es-uit maar ook met afscheid nemen van twee mensen die nauw betrokken waren bij
het wel en wee van groep 1 en 2.
Ten eerste nemen we dinsdag 1 juli afscheid van juf Ruth, de stagiaire. Zij heeft ons de
afgelopen maanden veel geholpen in de klas en ging ook met kinderen apart zitten om extra
te oefenen met cijfers en hoeveelheden, met letters en klanken, woordenschat etc.
Tevens was zij een enorme steun voor ons op digitaal gebied! Haar vaardigheden op dit vlak
waren zeer welkom. In het nieuwe schooljaar gaat zij haar digitale kennis vergroten door de
opleiding “Media Manager “ te gaan volgen. Wij wensen haar een fijne studie toe !
Het was gezellig met haar en wij bedanken haar voor haar grote inzet!
Helaas moeten wij ook afscheid nemen van juf Anja en wel op woensdag 16 juli. Zij heeft het
afgelopen half jaar met veel energie , geduld en toewijding de maandag en de woensdag

gedraaid. De projecten in de klas werden door haar voorzien van veel leuke materialen. Ook
op creatief vlak kwamen de kinderen niets te kort. We vinden het erg jammer dat juf Anja
weg gaat en we zullen haar zeker missen. Juf Anja, heel erg bedankt voor alles !!
Juf Naima en juf Yvonne.
Nu nog wat praktische zaken:
Met het mooie zomerweer zien wij veel kinderen op slippertjes lopen. Wel begrijpelijk maar
met klimmen, tikkertje doen en voetballen is het minder handig. Misschien kunt u uw kind
steviger schoenen/sandalen aangeven.
Op 17 juli hebben we stuif-es-uit . De hele klas doet een dansje en het zou heel fijn zijn als de
kinderen met het optreden een wit t-shirt en een zwarte broek aanhebben.
18 juli is de laatste schooldag. We maken er een extra gezellige ochtend van! Juf Yvonne
viert dan een beetje haar verjaardag en trakteert op lekkere hapjes en drinken. De kinderen
hoeven dan geen eten en drinken mee te nemen.
Tot slot wensen wij iedereen een heel goede en mooie zomervakantie toe en een fijn
Suikerfeest.
Juf Naima, juf Anja en juf Yvonne.

Nieuws uit groep 3-4
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Wat hebben de kinderen veel geleerd !
Groep 3 leest al hele lange woorden. Ook werken ze al heel zelfstandig aan hun opdrachten
en maken daarbij veel gebruik van het planbord. Groep 4 heeft veel op het tablet gewerkt.
De resultaten van de dictees en de gewone rekentoetsen zijn daardoor echt vooruit gegaan.
Ook hebben we de laatste twee weken veel Citotoetsen afgenomen. Het resultaat van al
deze toetsen kunt u lezen in het rapport, dat op 8 juli meegaat.
Wat gaan we de laatste weken nog doen? Allereerst de verjaardag van juf Annemiek op
dinsdag 1 juli vieren. Daarna afscheid nemen van juf Ruth . Op vrijdag 4 juli is haar laatste
stagedag. Wat heeft zij ons goed geholpen in de klas. Ze was een hele lieve juf voor de
kinderen, die haar zeker zullen gaan missen! We wensen haar veel succes met haar nieuwe
studie.
Ook zijn we druk aan het oefenen met Stuif eens uit, dat op donderdag 17 juli zal worden
gehouden. Maar daarnaast moet er ook nog wel gewerkt worden om alle werkboekjes uit te
krijgen.
Groep 3.
Taal/lezen: We beginnen aan ons laatste lees- en werkboekje van kern 12. Het onderwerp is:
op reis gaan en sluit mooi aan op de vakantie, die steeds dichterbij komt. De woorden, die
we lezen hebben soms al 3 lettergrepen, zoals tekenen, verhalen en appelmoes.
We doen ook steeds meer aan begrijpend lezen.

Bij spelling moeten woorden als haai, kooi en boei goed geschreven worden, evenals half,
sterk en wolk. We schrijven deze woordjes met schrijfletters in ons schrift, soms al helemaal
aan elkaar. Echt knap!
Rekenen: we moeten getallen tot en met 100 goed kunnen schrijven. We maken sommen
over het tiental heen, zoals 9+5= en 14-7= We leren klokkijken, de hele uren, maar daarbij
leren we ook wat er op een dag gebeurt, om 7 u word je ’s morgens wakker maar ga je ook
‘s avonds naar bed.
Groep 4.
Met taal gaat het laatste hoofdstuk over de avondvierdaagse. Bewegen staat in dit
hoofdstuk centraal. Natuurlijk oefenen we dat ook in de klas. Met Stuif eens uit zullen we
met de hele klas een spetterend optreden verzorgen.
Met spelling oefenen we moeilijke woorden met lange en korte klanken. We hebben
daarvoor rijmpjes geleerd. Bijv. apen: je hoort een aa, maar lange klanken hebben pech, ik
haal gewoon een letter weg. Bijv. sokken, achter de korte klank, zoals de a, e, i, o, en de u,
zet je een dubbele medeklinker, lekker puh!
Met rekenen gaan we in het laatste hoofdstuk veel reizen. Tijd en geld komen veel aan bod.
We moeten nu echt de tafels van 1 t/m 5 en 10 kennen, ook door elkaar!
Tot slot wensen wij iedereen een hele zonnige zomervakantie toe!
Nieuws uit groep 5-6
Rekenen
Groep 5:
De kinderen hebben geleerd hoe ze een som onder elkaar kunnen uitrekenen. Dit kunnen ze
nu ontzettend goed! Er zijn zelfs kinderen die het al op de korte manier kunnen.
Groep 6:
De breuken worden steeds moeilijker maar groep 6 wordt er ook steeds beter in!
Honkbal clinic.
Vrijdag 20 juli hadden wij een honkbal clinic, deze had Achraf voor ons gewonnen bij de
koningsspelen. De kinderen hebben geleerd hoe ze moeten slaan en hoe je goed kunt
vangen met een echte honkbalhandschoen. We hebben de les afgesloten met een wedstrijd.
De kinderen vonden het geweldig.

De laatste loodjes.
De laatste weken van dit schooljaar zijn aangebroken. Deze weken gaan we nog hard aan het
werk om de overstap naar de volgende groep zo makkelijk mogelijk te maken.

Nieuws uit groep 7-8
Hallo allemaal
De laatste weken zijn aangebroken . We hebben een fantastisch jaar achter de rug met als
hoogtepunten natuurlijk de 2e plek tijdens de maquettewedstrijd en de film première in
Tuschinski. Maar ook de leerlingen van groep 8 gaan allemaal naar een school wat hoog op
hun verlanglijstje stond. De verdienste van de kinderen, ouders en school. We hebben dus
mooie resultaten geboekt en we mogen trots zijn. Hier volgt nog een klein overzichtje wat
we de komende weken nog kunnen verwachten.
- Vrijdag 4 juli : alle kinderen komen met de fiets naar school in sportkleding i.v.m.
afscheid van juf Zjoske.
- Woensdag 9 juli: Groep 8 geeft de musicalvoorstelling aan de rest van de school van
11.00-12.00.
- Vrijdag 11 juli: Afscheid groep 8. Vanaf 12.00 uur zijn de kinderen van groep 8 vrij
en komen om 17.00 weer op school om de musical te tonen voor ouders , broers,
zussen, ooms , tantes, opa’s en oma’s. Na de musical is er een officieel
afsluitingsgedeelte met diploma-uitreiking e.d. Rond 19.00 uur is het afscheid van
groep 8 een feit en zijn de kinderen van groep 8 de laatste week vrij. Groep 7 krijgt
dan nog een week de volle aandacht om goed voorbereid groep 8 in te gaan. Het jaar
wordt nog eens kort bekeken , wat zijn de leermomenten , moeilijke dingen worden
herhaald en de grote schoonmaak kan gaan beginnen.
- Donderdag 17 juli : STUIF EENS UIT 2104 van 11.00-12.00 uur. Daarna lekker
pannenkoeken eten met de hele school !!!!
- Vrijdag 18 juli: Laatste schooldag. De kinderen zijn om 12.00 uur vrij.

