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AGENDA
05 juli
06 juli

Alle kinderen vrij
Hele dag vrij

Gr. 1 t/m 8
Gr. 1 t/m 4

TOETS- EN HUISWERKKALENDER
3 juli
Aardrijkskunde H5

Gr. 6a

VERJAARDAGEN
1 juli
2 juli
3 juli

Gr. 6
Gr. 1-2b
Gr. 8

Jeffrey Lapré
Jet Halkes
Ciske Geutskens

Nieuwe leerling
Vanaf 19 juni hebben we een nieuwe leerling bij ons op school, Britt Noordhuis. Britt veel plezier in
groep 1/2C met Juf Sia en juf Erna.
Margedag 5 juli
Het einde van het schooljaar komt langzaam in zicht. Voor de kinderen en leerkrachten een drukke
periode. Om deze reden hebben we donderdag 5 juli een margedag. De leerkrachten hebben
hierdoor extra tijd om het schooljaar goed af te ronden, zo kunnen ze o.a. groepsplannen en
handelingsplannen opstellen en evalueren, onderwijskundige rapporten maken. Ook is er tijd om
leerlingen met de intern begeleider, de huidige leerkracht en de aankomende leerkracht alvast te
bespreken. Allemaal ter bevordering van een goede overdracht en een stevige start na de
zomervakantie.
Oudertevredenheidspeiling
Gebleken is dat een aantal ouders geen uitnodiging voor de vragenlijst hebben ontvangen. Inmiddels
lijkt dit probleem verholpen en hebben al 83 ouders de vragen volledig beantwoord. Mocht u geen
uitnodiging hebben gekregen dan horen we dit graag. Tot en met 5 juli kan de vragenlijst worden
ingevuld.
Gevonden voorwerpen
Aankomende week (maandag t/m vrijdag) staan de gevonden voorwerpen weer uitgestald in De Deel
bij de conciërge. Mocht u iets missen van uw kind(eren) ga er dan vooral bij kijken. Het gaat om
broodbakken, drinkbekers, jassen, tassen, handschoenen, gymkleding en meer. Hopelijk vindt u terug
wat uw kind verloren is.
Muzikaal Open Podium
Op (hopelijk bent u niet al te bijgelovig) vrijdag 13 juli a.s. verzorgen een aantal groepen in de
bovenbouw een kort muzikaal optreden in "De Deel". De kinderen van de groepen 5 t/m 7 doen
hieraan mee. Dit optreden is van 14.45u - 15.15 uur.
Ouders die graag willen komen kijken en luisteren zijn dan ook welkom.
Heitje voor een Karweitje week
Vandaag zijn de formulieren voor een Heitje voor een Karweitje aan alle kinderen uitgedeeld. Op het
formulier staat de verdere informatie. Het formulier én het verdiende geld dienen op maandag 09
juli ingeleverd te worden bij de eigen leerkracht. Alle hulp wordt op prijs gesteld, elk verdiend bedrag
is welkom.
We wensen jullie veel succes, maar vooral veel
plezier!

Peanutbal toernooi groep 7!
Eindelijk is het zo ver: het peanutbal toernooi! Dit jaar mocht groep 7 het meemaken. Want groep 8
was op schoolkamp. Je had verschillende teams:
het A team met daarin: Thomas-Senna-Luuk-Metz-Beautifull-Dennis-Lars en Lynn
B team: Wart-Arjan-Rosalie-Bram-Emelie-Lynn m-Marissa-Elien en Niek
C team: Sven-Milan-Mohammad-Reuben-Elise-Jenthe-Marleen-Isa en Joyce
Er zijn 2 teams van de Marke in de halve finale gekomen: team B en team C
Marke B-Poolster; het was heel spannend
Maar jammer genoeg hebben ze verloren. Het C team moest tegen het Valkhof. OMG! Dat was
super spannend. Het stond gelijk………..maar uiteindelijk hebben ze VERLOREN!!!! 
De werd finale gespeeld met de Poolster-Valkhof. Het Valkhof gewonnen de eind uitslag was 10-11 .
Aan het einde van de dag kregen we een ijsje!!! Dat was zekers een geslaagde dag!!! 
geschreven door: Senna&Sven
Kamp groep 8
In de bijlage kunnen jullie een uitgebreid verslag lezen van het schoolkamp van groep 8!

