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De laatste schoolweken:
In deze laatste weken zo voor de zomervakantie zijn we nog flink hard aan het werk. Op het
programma staan/stonden namelijk de cito toetsen…. Zo na de avondvierdaagse week is het wel even
omschakelen voor de kinderen maar gelukkig lijkt het allemaal weer gelukt….. De resultaten hiervan
zullen we op de ouder-kind gesprekken met elkaar gaan bespreken.
De middagen na de cito toetsen hebben we de afgelopen weken gebruikt voor crea, het was fijn om de
middag zo weer even anders in te vullen. Morgen en vrijdag als juf Zevenberg voor de groep staat
zullen de kinderen les krijgen over Jheronimus Bosch. Meester heeft die twee dagen studietijd en een
vergadering. De komende weken zullen we meer aandacht besteden aan Aardrijkskunde en Natuur. Na
de Geschiedenis thema’s van M.I, is het fijn om hier weer lekker mee aan de slag te gaan.

Leerlingen:
Na de zomervakantie verwelkomen we Dominique Prins in groep 8, op 6 juli komt ze een dagje met ons
mee draaien. Dominique woont nu nog in Delfzijl maar ze komt met de zomervakantie deze kant op.
Van Sarah zullen we helaas afscheid moeten gaan nemen, ze start na de zomervakantie op het Kompas.

Vertellingen:
In de afgelopen weken stonden de vertellingen vanuit het M.I thema nog centraal. De vertellingen gaan
de komende weken weer uit levend water, de hoofdstukken 7 en 8 zijn de komende weken aan de
beurt. De kinderen hebben hier in de laatste weken geen huiswerk voor.

Kamp groep 7:
Nogmaals de volgende oproep:
Het lijkt misschien wat voorbarig maar we zijn nog op zoek naar ouders die ons voor het kamp van
volgend schooljaar naar de boot in Holwerd willen brengen! In de tweede week na de zomervakantie
vind namelijk het kamp al plaats en aangezien er ook nog maar 3 weken te gaan zijn tot de
zomervakantie dus nu al deze oproep… Dus nogmaals wie wil ons brengen en/of halen bij de boot in
Holwerd. De bedoeling is dat we op woensdag 7 september de boot van 11.30 hebben naar Ameland.
Voor het brengen betekend dit dat we rond 9.00 zullen gaan vertrekken vanaf school! Voor de
terugreis op vrijdag 9 september nemen we de boot van 10.30 en we zullen dan rond 11.30 weer bij de
auto’s in Holwerd zijn. Zoals u begrijpt zijn we in dezen ook afhankelijk van de hulp van u als ouder,
kunt u ons hierbij helpen? Tot nu toe zijn er twee ouders die ons kunnen brengen en drie die ons
kunnen ophalen.
Verder zijn we nog op zoek naar ouders die voor ons de boodschappen willen doen de woensdag
voordat het kamp start…

De planning:
Dinsdag 28/7: overhoring Zuid Europa en Noord-Brabant.
Vrijdag 1/7: geen gym wel drama!
Dinsdag 5/7 overhoring Rusland en Limburg.
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