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VANUIT DE DIRECTIE
De laatste weken
Nog drie weken en dan begint de zomervakantie alweer. Volgende week krijgt u via het Cahierke de
groepsverdeling voor volgend schooljaar en de planning van de studiedagen. Morgen ontvangt u het laatste
leerlingverslag en volgende week zijn de oudergesprekken. De leerkracht informeert u over de ontwikkeling
van uw kind(eren) en u kunt alle vragen stellen.
Zo sluiten we langzaam het jaar weer af. Er staan nog bijzondere activiteiten op het programma. Groep 8 is
druk aan het oefenen voor de afscheidsmusical. Op donderdag 28 juni gaan we ’s middags met de hele
school naar de Schalm om te kijken. En op woensdag 20 juni om 12.00u willen we u als ouder graag
bedanken. We nodigen u uit de op de speelplaats van de locatie waar uw kind(eren) op school zitten. Groep
8B zal op dat moment op locatie Polders aanwezig zijn. We bedanken u voor het vertrouwen dat u in ons
heeft, voor de betrokkenheid die u laat zien, en vooral voor alle hulp die we gedurende het jaar van u krijgen
bij verschillende activiteiten. Ik hoop u allen te zien op 20 juni om 12.00u.
Met vriendelijke groet,
Judith Aust
Directeur
ANDERE BELANGRIJKE INFORMATIE
Vanuit de Schoolraad
De Schoolraad vergadering die gepland stond voor 21 juni is verzet naar vanavond, 14 juni.
Vanavond is de laatste Schoolraad vergadering van dit schooljaar. We bespreken dan onder andere de
begroting, de schoolgids en de oudertevredenheidsenquête. Voor volgend schooljaar zijn we op zoek naar
nieuwe leden voor de Schoolraad. Lijkt het u leuk om mee te denken en te praten over het schoolbeleid en
allerhande schoolzaken, kom dan de Schoolraad versterken. Dit jaar hebben we onder andere gesproken
over de schooltijden, ouderbetrokkenheid, VVTO, leerling-resultaten, nieuwe lesmethoden en
schoolvieringen. Iedere ouder is als toehoorder van harte welkom bij Schoolraad vergaderingen. Dus als u
overweegt om u aan te melden, kom dan gerust vanavond eens een vergadering bijwonen. De vergadering
begint om 19.30 uur (locatie Weldsehei).
Notulen van de vergaderingen hangen op de publicatieborden in de school en staan op de website.
NIEUWS UIT DE GROEPEN
Kleutergroepen
’s Ochtends is de gang van de kleuters op de Weldsehei erg vol, met zowel kinderen als ouders. Hierdoor is
het voor kinderen soms lastig hun tas en jas op te hangen. We vinden het belangrijk dat kinderen goed
afscheid kunnen nemen van hun ouders en vragen aan de ouders van de oudere kleuters dit bij de
buitendeur of op het plein te doen. Voor de jongste kleuters kan het soms nog heel fijn zijn als de ouder(s)
nog even mee de gang in lopen. Zorgt u ervoor dat uw kind zelf zijn of haar jas en tas ophangt? Gedurende
de dag kunnen ze dit namelijk ook zelf!
De leerlingen van groep 2 zijn weer in groep 3 gaan wennen. Het was erg leuk, én een beetje spannend.
Een aantal kinderen van groep KC en KD heeft dinsdagochtend onkruid gewied voor en achter
de school. Dat was wel nodig. Het was superleuk om te tuinieren! Sommige kinderen kregen er maar geen
genoeg van. Toen we klaar waren, kwam meneer Ad even kijken en hij vond ook dat we geweldig hard
gewerkt hadden!
Alle kinderen hebben voor Vaderdag al iets gemaakt. We hopen dat het zondag een hele gezellige dag zal
worden.

Op woensdag 27 juni gaan wij het thema ‘Holiday’ afsluiten. We gaan dat doen door een leuke picknick te
organiseren. De kinderen mogen een tentje meenemen om het echte campinggevoel te krijgen. Denk aan
strandtentjes of andere tentjes die makkelijk op te zetten zijn. Wanneer uw kind een tentje meeneemt,
zouden wij het fijn vinden wanneer u dit zelf op kunt zetten.
In groep KA heeft de papa van Bram verteld dat hij binnenkort naar
Jordanië gaat. De papa van Bram vertelde ons wat oorlog is en hoe
de kinderen daar leven. Ook heeft hij verteld over wat een militair
doet. De kinderen vonden het geweldig om te horen en hadden enorm
genoten. Papa van Bram, ontzettend bedankt en we wensen u heel
veel succes in Jordanië!

Groep 3A
Vorige week donderdag, 7 juni, hebben we de ochtend doorgebracht op de
kinderboerderij vanwege mijn verjaardag. Het was een geweldige ochtend met
perfect weer. Ik wil alle rijouders heel hartelijk bedanken voor het rijden. Ook wil
ik alle ouders en kinderen bedanken voor het prachtige cadeau.

We zijn deze week met allerlei projecten bezig. De kinderen zijn
begonnen met het ontwerpen van een eigen camping, we zijn ons aan
het voorbereiden op de ouderbedankochtend, we zijn bezig om iets te
maken voor Vaderdag en we zijn voorbereidingen aan het treffen voor
de viering van groep 3 en 4 op vrijdag 22 juni (11.30-12.00 uur.). We
hebben het dus erg druk. Voor de viering zou ik willen vragen of de
kinderen iets geels en/of iets wits aan zouden kunnen doen. Dat past bij hetgeen wij gaan opvoeren voor u.
U bent uiteraard van harte welkom om te komen kijken en luisteren.
Deze week zijn de kinderen van groep 3 op dinsdag van 11.00-12.00 uur voor de tweede keer bij de kleuters
geweest om te spelen, omdat de kleuters dat uur kwamen wennen in groep 3. Dit zal hierna nog twee keer
gebeuren: op donderdag 21 juni en dinsdag 26 juni.
Zo langzamerhand worden alle methodes afgesloten. Bij lezen en rekenen zijn we bezig aan het laatste blok
en ook het schrijfschrift is bijna helemaal gevuld. De resultaten van het harde werken van groep 3 kunt u
morgen zien in de leerlingverslagen. En volgende week dinsdag en donderdag bent u welkom voor de
oudergesprekken. Natuurlijk blijven wij wel elke dag lezen, want dit is belangrijk. Ook thuis moeten de
kinderen zoveel mogelijk iedere
dag hardop blijven lezen, om zo
het niveau te handhaven en/of te
verbeteren.

Op donderdag 28 juni gaan wij ’s middags niet naar de gym in verband met de musical van groep 8, die dan
in de Schalm wordt opgevoerd voor alle kinderen.
Groep 4A
De afgelopen weken hebben we de CITO toetsen afgenomen. De uitslagen hiervan treft u aan bij het rapport
van vrijdag 15 juni. Daarnaast hebben we hard gewerkt voor Vaderdag en gewerkt aan het thema Holiday.
We hebben geknutseld, verhalen geschreven en veel geleerd! Op vrijdag 22 juni laten tijdens de viering van
de groepen 3A en 4A zien wat we gedaan hebben aan het thema ‘Holiday’. Op woensdag 27 juni sluiten we
ons thema ‘Holiday’ af met een picknick. De kinderen mogen een tent en eventueel een koffertje meenemen.
Tot slot nog een mededeling; er heerst krentenbaard in de groep. Ben dus thuis extra alert en ga bij rare
vlekjes naar de huisarts om verdere besmetting te voorkomen.
Groetjes Hannie en Birgit

Groep 5/6A
In de klas
We zijn al weer bezig aan de laatste drukke, maar gezellige, periode van het schooljaar!
In deze weken staat er nog van alles te gebeuren (ouderbedankochtend, Vaderdag, rapporten en
oudergesprekken, de musical van groep 8 en het wisseluur).
In deze laatste weken zullen we de lesstof van de methodes van groep 5 en 6 nog verder af gaan maken en
tussendoor wat leuke en andere activiteiten gaan doen en er voor zorgen dat er volgend schooljaar weer
goed gestart kan worden.
Toetsen en rapporten
Naast al deze activiteiten die nog komen, hebben we verder natuurlijk goed ons best gedaan om te laten
zien wat we allemaal geleerd hebben en hebben we de afgelopen periode weer veel toetsen voor de
verschillende vakgebieden gehad.
De resultaten daarvan zullen terug te zien zijn in de laatste rapporten van dit schooljaar die morgen met de
kinderen mee naar huis gaan. In deze rapporten ziet u zowel de uitslagen van de recente LOVS- CITO
toetsen, als de gegevens behorende bij de dagelijkse gang van zaken in de klas.
Groep 8A en 8B
Kaartverkoop musical ‘Angstige val in het diepe’
Op donderdag 28 juni is de musical van groep 8. Vanaf vandaag kunt u kaartjes kopen voor de
avondvoorstelling. De avondvoorstelling begint om 19.00 uur (zaaldeuren gaan om 18.45 uur open). Een
kaartje kost zoals ieder jaar 7,50 euro. Dit jaar kunt u weer digitaal uw kaarten bestellen via de volgende
website: https://eventix.shop/fqtvqjfe
Het voordeel van digitaal bestellen, is dat u zelf kunt kiezen op welke plaats u gaat zitten in het theater. Het
nadeel van digitaal bestellen is dat er servicekosten van de website aan verbonden zitten (1 euro per kaart).
U kunt ook kaartjes bestellen via de leerkracht. Dan worden de plaatsen voor u uitgekozen en er zitten dan
geen servicekosten aan vast. In beide gevallen krijgt u de kaarten digitaal toegestuurd.
Zorg ervoor dat u de kaarten uitprint en meeneemt naar de voorstelling, want het kaartje wordt gescand bij
de ingang.
Er zijn ook nog kaarten beschikbaar voor de middagvoorstelling. Deze kunt u los kopen bij de leerkracht en
kosten ook 7,50 euro per stuk. De middagvoorstelling begint rond 13.30 uur.
Martin Romeijn, Tineke van Kemenade en Monique Peeters
BELANGRIJKE DATA
14 juni: Vergadering Schoolraad
15 juni: Leerlingverslag mee naar huis
19 juni: Oudergesprekken
20 juni: Ouderbedankactiviteit
21 juni: Oudergesprekken
22 juni: Viering groep 3A en groep 4A
28 juni: Musical groep 8
JARIGEN IN DE KOMENDE WEEK
Karol (KB), Chris (5/6B), Sophia (KB)
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