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AGENDA
25-27 juni
27 juni
29 juni
05 juli
06 juli

Schoolreis
Peanutbaltoernooi Hockeyvelden
Schoolreis
Alle kinderen vrij
Hele dag vrij

Gr. 8
Gr. 7
Gr. 3 + 4
Gr. 1 t/m 8
Gr. 1 t/m 4

TOETS- EN HUISWERKKALENDER
25 juni
Aardrijkskunde H6 + topo
25 juni
Aardrijkskunde H6 + topo
28 juni
Geschiedenis H4
3 juli
Aardrijkskunde H5

Gr. 6b
Gr. 5b
Gr. 6a+b
Gr. 6a

VERJAARDAGEN
23 juni
23 juni
25 juni
25 juni
27 juni
28 juni
29 juni
29 juni
29 juni

Gr. 4
G. 1-2b
Gr. 5
G. 3
Gr. 1-2c
G. 1-2a
Gr. 8
G. 4
G. 1-2c

Sanne Bakker
Sara Beukema
Yero van Breukelen
Mylan de Jager
Djurvin Dreise
Tessa de Rink
Joran Baving
Michelle Knop
Evelin de Vries

Wereld(s)feest
Afgelopen vrijdag hebben de kinderen hard gewerkt om een geweldige voorstelling voor ouders,
broertjes, zusjes of opa’s en oma’s neer te zetten.
Onder enthousiaste begeleiding van Natasja en Walter werden er de hele dag workshops gegeven.
Tijdens de workshops mochten de kinderen op uiteenlopende bijzondere muziekinstrumenten
spelen. Van klankschalen en djembés tot didgeridoo’s en sambatrommels.
Naast de muzikale workshops bestond deze speciale dag ook uit creatief bezig zijn. Er werden o.a.
t-shirts beschilderd en prachtige maskers gemaakt .
Om 16.00 uur was het zo ver om onder begeleiding van Wart en Metz over de wereld te vliegen en al
het moois van de verschillende continenten te horen en te zien. Wat klonk dat mooi! Vol
enthousiasme lieten alle kinderen horen wat ze die dag hadden geleerd. Het was een zeer geslaagde
dag!
Boekenpret
Volgende week donderdag 28 juni is het de laatste keer dat de boeken voor de
zomervakantie worden ingenomen. Wilt u ervoor zorgen dat alle boeken en de
tasjes die dag worden meegegeven aan de kinderen?
Oudertevredenheidspeiling
In het schooljournaal van vorige week heeft u kunnen lezen dat alle ouders inmiddels een link
hebben gekregen om het oudertevredenheidsonderzoek in te vullen. Deze linkt blijft geldig t/m 5 juli.
Mocht u deze link niet hebben gekregen op de mail dan horen we dit graag.
HVO/GVO
Deze week hebben de ouders van de huidige groepen 5 een mail gekregen over het
vormingsonderwijs (GVO of HVO) dat na de zomervakantie in groep 6 zal starten. Mochten ouders
van de huidige groepen 5 hun kind niet willen laten deelnemen aan GVO óf HVO, dan kunnen ze dit
middels een antwoordstrookje, voor donderdag 28 juni, bij de huidige leerkracht aangeven.
Door vormingsonderwijs worden kinderen zich bewuster van zichzelf, ze leren welke waarden en
normen ze in hun leven belangrijk vinden en wat het effect is van hun gedrag op anderen.
Het vergroten van kennis en zelfbewustzijn vergroot hun weerbaarheid in onze complexe wereld en ook
hun zelfvertrouwen.
Oudergesprekken
In week 27 volgen de oudergesprekken.
U krijgt hiervoor een uitnodiging van de
leerkracht. Mocht dit tijdstip u niet
passen dan kunt u uiteraard onderling
ruilen. Wel ontvangt de leerkracht
hiervan graag bericht i.v.m. de
voorbereidingen.

Overgang groep 2 naar 3
Het ene moment zitten de kleuters nog in de zandbak en de speelhoek een paar weken later moeten
ze aan een eigen tafeltje leren rekenen, lezen en schrijven. De overgang van groep 2 naar groep 3 in
het basisonderwijs is voor sommige kleuters best een grote stap. Aankomend schooljaar starten we
met een 2/3 groep en een groep 3. In beide groepen gaan ze speelser leren
waarbij we ook een aantal bekende hoeken uit de kleuterbouw een prominente
plek zullen geven. Onderwijskundigen pleiten al enige jaren voor speelser
onderwijs in groep 3. “Groep 3, zeggen ze, moet zich aan het kind aanpassen in
plaats van het kind aan groep 3”. Er komt hierdoor meer ruimte om te kijken
naar wat de kinderen nodig hebben en de leerkrachten leren meer te
vertrouwen op de eigen professionaliteit. Achter de schermen wordt nu druk
gewerkt aan een hernieuwde speelsere leerlijn waarbij de beide groepen 3 aan
het einde van het schooljaar dezelfde einddoelen zullen behalen als voorheen.
Als team kijken we ernaar uit om nog meer tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van de
jonge kinderen.
29 juni t/m 02 juli: Heitje voor een Karweitje week!
In de voorgaande schooljournalen hebben we jullie op de hoogte gebracht van onze actieweek Heitje
voor een Karweitje. Omdat de Run van Roden dit jaar niet doorgaat (sponsorloop) hebben we in
overleg met school besloten om dit jaar een Heitje voor een Kwareitje week te organiseren. En
iedereen mag meedoen!!!!
Alle kinderen krijgen op 29 juni het formulier mee. De kinderen van groep 3 & 4 een dag eerder i.v.m.
hun schoolreis. Op dit formulier kan ingevuld worden welke karweitjes zijn gedaan en wat ze ervoor
gekregen hebben. Wij verwachten alle formulieren & het verdiende geld weer retour op maandag 9
juli bij de eigen leerkracht, zodat wij de opbrengst kunnen vermelden in het schooljournaal van
vrijdag 13 juli. We hopen op veel helpende handen!
Oude boeken inleveren bij de Bruna ten bate van de Rodermarktwagen
Gerry Poster van De Bruna wil graag meehelpen om geld in te zamelen voor de bouw van de
Rodermarktwagen van De Marke. Oude boeken kunnen worden ingeleverd in de winkel en deze
worden dan voor een speciaal prijsje weer verkocht. De opbrengst van deze tweedehands boeken is
uiteraard voor het aanschaffen van materialen voor de wagen. Oude boeken kunnen ingeleverd
worden leveren tot aan de Rodermarkt.
Kunsternaar!
Er kwam een man in de klas.
Het was een kunsternaar!
De hele klas ging een school schilderen.
Die man legde alles uit wat we moesten doen.
We kregen verf en kwasten.
Je mocht zelf weten wat voor school je ging maken.
Modern,griezelig of ouderwets.
De hele klas ging aan het werk.
We werkte in groepjes. Eerst gingen we schetsen
Daarna gingen we pas verven. Een paar kinderen kregen het niet af.
Die kinderen mochten het de volgende dag afmaken.
Over een week of 2 zou het worden tentoon gesteld.
De gemeente zou nog nadenken over de scholen die geverft zijn.
Er zijn super veel scholen gemaakt.
Alle scholen zijn prachtig. En nu wachten welke school waarheid word.
Dit is het verslag van Jade &Annemay

