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Afronding:
Nog een weekje en dan is het zover dan kunnen we gaan uitrusten en genieten van een welverdiende
vakantie! Als ik zo terug kijk naar het afgelopen jaar dan denk ik dat we zeker kunnen stellen dat we
een goed en leerzaam schooljaar hebben gehad.
De kinderen kwamen in een voor hen gedeeltelijk onbekende groep en er moest weer gewent worden
aan elkaar. In het afgelopen jaar zijn we steeds meer een groep geworden, zijn we steeds meer naar
elkaar toegegroeid. Ook zijn de kinderen steeds meer verantwoording gaan nemen, verantwoording
voor hun eigen werk en gedrag. Dit was mede door M.I. een veranderd leerproces voor de kinderen. Ik
denk dat we de goede weg met elkaar zijn ingeslagen.
Groep 7 gaat hier komend schooljaar lekker mee door bij meester Bert. Groep 6 blijft nog een jaartje bij
mij in de groep. Met dit laatste ben ik erg blij mee want het is een leuke groep waar nog zeker winst te
behalen valt! Ik kijk er daarom ook erg naar uit om, ‘verder’ te gaan met deze groep! Tevens natuurlijk
erg leuk en een mooie kans, dat er nog een aantal kinderen uit groep 5 bij gaan komen!
Eerst gaan we natuurlijk lekker een lange vakantie vieren!
Afgelopen weken:
Ook de laatste paar weken in de groep lopen erg lekker. Door het uitstapje naar de Reest en
bijbehorende natuur les, maar ook de crea lessen met de huisjes en de knikkerbaan, is de motivatie
lekker hoog. Deze week zijn de voorbereidingen voor het afscheid van juf Annelies en voor Sarah ook
een bron van motivatie voor leuke en leerzame middagen. En wat een creativiteit en organisatie talent
laat de groep zien! Ook het uitwerken van de spelletjes middag van donderdag draagt hier zeker aan bij.
Gaaf om deze motivatie en betrokkenheid te zien zo de laatste weken!
Volgende week:
Voor aankomende week hebben we nog een aantal leuke activiteiten op het programma. Maandag
zullen we rond een uurtje of tien de musical van groep 8 gaan bekijken. Hier hebben we uiteraard erg
veel zin in. Maandag en dinsdag gaan we verder met de spelletjes middag van donderdag voor te
bereiden. Als groep gaan we namelijk voor deze middag de spelen bedenken en uitvoeren. We zijn dus
lekker bezig om ook van deze middag een succes te maken.
Aankomende woensdag na de ochtendpauze gaan we afscheid nemen van Sarah. Voor dit afscheid
mogen de kinderen gezelschapsspelletjes meenemen naar school! Niet vergeten dus……
Donderdag hebben we het pannenkoekenfeest en de spelletjes middag. Ook de TSO zal extra feestelijk
zijn deze middag. Voor het pannenkoekenfeest zoeken we nog een aantal ouders die kunnen helpen
met bakken, bij de moeder van Dylan kunt u zich opgeven.
Kamp groep 7:
In de afgelopen week hebben we met alle groep 7 leerlingen inclusief Dominique, gepraat over kamp.
Wat keken de kinderen daarnaar uit…meester wanneer gaan we nou eindelijk eens praten over kamp…!
We hebben een deel van het programma doorgenomen en allerlei leuke ideeën besproken. Volgende
week hopen we u alvast een kampbrief te kunnen sturen met allerlei informatie.
Wat betreft het vervoer, er zijn al heel wat ouders die kunnen en willen rijden, super. Er is voor zowel
de heen als de terugreis voor 22 kinderen een plek geregeld. Voor de andere kinderen zoeken we dus
nog een ouder die kan en wil rijden……Ook een boodschappen vader of moeder zou nog erg fijn zijn!
Helpt u mee? Alvast bedankt!
Dit was de laatste nieuwsbrief van het schooljaar! Bedankt, tot volgend jaar en een goede vakantie
gewenst.
Groeten, groep 6/7 en meester Tijs

