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Toetsweken
Studiedag. Kinderen zijn vrij.
Rapporten gaan mee
Oudergesprekken
Schoolfeest; opening
speelplaats
Musical groep 7-8 en afscheid
groep 8
Laatste schooldag, 12 uur vrij.

Laatste weken.
En zo zijn we in de laatste weken van dit schooljaar aangeland. Nog een paar drukke weken met de
CITO toetsen.
De formatie is nog niet helemaal rond, maar we hopen dit zo snel mogelijk voor elkaar te hebben. U
krijgt hier in ieder geval snel informatie over.
Groep 7-8 is druk bezig met het inoefenen van de musical.
Ook het team is diverse zaken aan het afronden en ook alweer dingen aan het plannen voor het
nieuwe schooljaar. Zo hebben we nog een paar drukke, maar mooie weken voor de boeg.

Project dieren; Alles-in-1.
Momenteel zijn we in alle klassen bezig met het thema dieren. We hebben al een bezoek gehad van
de dierenarts Meike. Ze liet de kinderen de auto zien waarmee ze langs de boerderijen gaat om de
dieren te kunnen verzorgen en ook liet ze zien hoe je een hond onderzoekt. Het was erg interessant.
Dinsdag 14 juni komt er iemand langs met roofvogels waarover hij de kinderen het een en ander zal
vertellen. Ook dit zal vast heel boeiend zijn!

Groep 8
Voor groep 8 zijn deze laatste weken op de basisschool een spannende tijd. Zij zijn zich druk aan het
voorbereiden op de eindmusical samen met groep 7. Deze wordt opgevoerd op donderdagavond 14
juli, waarna we aansluitend afscheid nemen van groep 8.

Toets-weken
In de periode van 7 juni t/m 23 juni zijn de toets weken voor de groepen 3 t/m 7. Wij verzoeken u
vriendelijk om bezoeken aan (tand)artsen e.d. na schooltijd te plannen.

Schoolfeest op vrijdag 8 juli.
We zijn heel blij dat we dit jaar weer een schoolfeest kunnen organiseren. De afgelopen twee jaar
kon dit door de corona maatregelen niet.
Dit jaar staat het feest tevens in het teken van het schoolplein. Het plein wordt die dag officieel
feestelijk geopend.
Voor de kinderen zijn er veel attracties op en om het plein en ook voor de kinderen en ouders zijn er
diverse versnaperingen.
Het feest duurt van 16.00 uur tot 20.00 uur. U komt toch ook?

Studiedag.
Op vrijdag 24 juni heeft het team een studiedag met aansluitend een teamuitje. De kinderen zijn
deze dag vrij.

Nieuws uit de groepen.
Groep 1-2-3.
In de maand mei hebben we weer heel veel dingen gedaan. Het thema was “dieren” en we hebben
het gehad over dieren in de lucht, op het land en in het water, dieren in het wild en dieren op de
boerderij en vleeseters en planteneters. Het prentenboek “Er ligt een krokodil onder mijn bed!” is
besproken en de kinderen hebben een krokodil geknutseld. Onder andere is het liedje “Vlieg op
dikke vlieg dikke bromvlieg” aangeleerd. Op 18 mei gingen we met de bus naar Linneaushof met de
groepen 1 t/m 6. Wat een feest was het en wat hadden we mooi weer. In de groepsapp heeft U al de
foto’s kunnen bewonderen.

De woensdag erop hadden we een Sport- en speldag met groep 1 t/m 3 samen met de kinderen van
de Overhael en Michaëlschool. We waren verkleed als dieren en hebben allemaal leuke spelletjes
gedaan zoals: konijnen pikken wortels, pas op voor de beer, ratten en raven, de blinde mol etc. Ook
die dag hadden we weer prachtig weer.

Ook kwam Meike (de moeder van Pim en Ilse), die dierenarts is in de groep om te vertellen over wat
een dierenarts allemaal doet. Meike had Victor haar hond meegenomen en we mochten ook
luisteren naar het hart van Victor. Ze had fotocollages meegenomen en we mochten in haar auto
kijken.

Met groep 3 hebben we tijdens het rekenen een buitenspel gedaan met dubbel- en bijna
dubbelsommen. Door het mooie weer konden we ook al buiten eten en drinken. Jordi en Rowin
hebben ons geholpen met het planten van perkgoed.

Groep 4-5.
Nog maar een paar weken te gaan en dan zit het schooljaar er alweer op! We hebben de afgelopen
weken weer hard gewerkt. De Citotoetsen zijn momenteel in volle gang. Deze week hebben we
spelling en rekenen afgerond. Aankomende week staat lezen op het programma. Hiernaast hebben
we veel leuke dingen gedaan. We hebben leuke moederdag knutsels gemaakt, en we zijn nu bezig
met vaderdag. Hiernaast zijn we met meester Henk in afronding van de zelfgemaakte houten
bootjes. Ook zijn de spreekbeurten, op twee na, allemaal geweest. Ze hebben allemaal erg hun best
gedaan om een mooie spreekbeurt neer te zetten. We hebben veel van elkaar geleerd. Zo hebben ze
paardgereden, een eenhoorn geaaid, dinosauruskleurplaten gekleurd, geleerd wat Luigi’s Mansion
is, de Berlijnse muur vastgehouden, de Eiffeltoren bekeken en Max Verstappen aangemoedigd! Met
Alles-in-1 zijn we bijna klaar met thema dieren. Meike kwam bij ons in de klas om te vertellen over
haar beroep als dierenarts. De kinderen hebben allerlei vragen kunnen stellen en waren zeer onder
de indruk. Aanstaande week krijgen we een bezoek van een valkenier! De kinderen zullen hierbij
echte roofvogels gaan ontmoeten. Spannend!

Groep 6-7-8
Afgelopen dinsdag kwam Meike over haar werk vertellen als dierenarts. De leerlingen vonden het
erg leuk dat ze Victor de hond mee had. Ze heeft verteld over haar werk en dingen laten zien. De
leerlingen hebben veel vragen aan haar gesteld.
Groep 7 en 8 zijn druk bezig met het inoefenen van de musical en tot nu toe gaat dat goed. Het is
soms even puzzelen met de rolverdeling, maar de groepen denken goed mee. Tot nu toe is het nog
gelukt om het bij de scénes 1t/m 3b op te lossen. We gaan vol goede moed verder!
Verder worden de CITO'S afgenomen. In alle rust hebben ze deze week het reken gedeelte gemaakt.
Volgende week staan spelling en begrijpend lezen op het programma.

