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Maandag
1 april
Maandag
27 mei
Groep 8 schoolkamp
Dinsdag
28 mei
Groep 8 schoolkamp
Woensdag
29 mei
Groep 8 schoolkamp
Donderdag
30 mei
Hemelvaartdag, de kinderen zijn vrij
Vrijdag
31 mei
Vrij
De kinderen hebben vakantie t/m maandag 10 juni
Zaterdag
8 juni
Oud papier
Maandag
10 juni
Tweede Pinksterdag, de kinderen zijn vrij
Dinsdag
11 juni
Woensdag
12 juni
Donderdag
13 juni
Vrijdag
14 juni
Zondag
16 juni
Vaderdag
De kanjerafspraken en buiten spelen:
We hebben plezier
Buiten spelen = plezier, zeker nu het weer mooier wordt, zijn er
steeds meer kinderen lekker buiten aan het spelen. Heerlijk!
We doen mee en we werken (en spelen) samen
Hoe meer kinderen er mee kunnen spelen, hoe beter! Samen
spelen op het plein en in het dorp, hoe meer zielen hoe meer
vreugd.
We vertrouwen elkaar
Afspraak = afspraak, wanneer je samen afspreekt om te spelen,
of samen spelregels afspreekt, houd je daar dan ook aan. Neem
je iets mee om samen mee te spelen, dan ben je zuinig op je
eigen en andermans spullen. Je zit alleen aan andermans spullen
wanneer je daar toestemming voor hebt.
We helpen elkaar
Zie je dat iemand iets lastig vindt, help diegene dan. Kom op een
vriendelijke en aardige manier voor elkaar op.
Kanjerafspraken kun je ook goed bij het buiten spelen
toepassen.
Route 8
Het is alweer een tijdje geleden dat de leerlingen van groep 8, de Route 8 toets
hebben gemaakt en de uitslagen bekend zijn. We zijn super trots op de resultaten
die de leerlingen behaald hebben!
Complimenten!!
Voor de definitieve schoolkeuze heeft dat geen verdere gevolgen gehad - ook niet
na de berichten van gisteren (21-05).
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Schoolreizen
Wat hebben we gisteren en eergisteren genoten!
Twee heerlijke schoolreisdagen met heel veel blije gezichten.
Bij Plopsaland kwamen alle kinderen helemaal uit hun schulp en hebben ze volop genoten.
Ook Dinoland was heel erg geslaagd en heeft iedereen genoten, ondanks dat er in Zwolle twee ongelukjes
te betreuren zijn geweest.
In Amsterdam vonden sommige Twentefans het maar vervelend dat ze naar het Ajax stadion gingen, maar
het stadion op zich was toch wel bijzonder om eens te bekijken. Datzelfde geldt voor NEMO, vanalles
onderzoeken en ontdekken.
Schoolkamp
Groep 8 heeft natuurlijk nog een leuk uitje tegoed.
Zij zullen volgende week maandag, dinsdag en woensdag op schoolkamp gaan: spannend, maar
vooral leuk!
Alvast heel veel plezier allemaal!!
Ook juf Lisa en juf Tirza zullen met dit schoolkamp meegaan.
Gelukkig is er voor beide groepen een invaller beschikbaar.
In groep 1 zal juf Rienske invallen -> zij is een bekend gezicht voor de kinderen;
In groep 5/6a zal juf Nicandra invallen, natuurlijk is juf Lianne wel gewoon aanwezig.
Juf Erna
Volgende week maandag en dinsdag zal juf Anneke voor juf Erna invallen.
Door een tegenvaller zal juf Erna na de junivakantie nog niet weer aanwezig zal zijn.
In dat geval zal meester Alle op dinsdag 11, maandag 17 en dinsdag 18 juni invallen in groep 6b/7 en zal juf
Anneke de laatste weken óók de maandagen en dinsdagen gaan werken.
We gaan er bijvoorbaat maar vanuit dat er waarschijnlijk geen invaller aanwezig is en hebben intern naar
een oplossing gezocht en gelukkig gevonden.
Ingang 1/2/3
Zoals vorige week al is aangekondigd zullen we na de junivakantie, op initiatief van het ouderpanel, gaan
starten met een proefperiode voor wat betreft het brengen van de leerlingen van groep 1, 2 en 3:
 Zodra de buitendeur geopend wordt, mogen de leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 zelfstandig naar
binnen gaan.
 Degene die brengt blijft in principe buiten, ze kunnen de kinderen wel naar binnen zien gaan.
 De leerlingen hangen zelf hun tas en jas op en gaan verder naar binnen.
 De leerkrachten van de groepen 1 en 2 staan bij de tussendeur van de garderobe en het halletje om
de leerlingen welkom te heten; de leerkracht van groep 3 staat bij de deur van het lokaal.
Vanzelfsprekend kunnen ouders naar binnen wanneer ze iets aan de leerkracht moeten meedelen.
Wanneer kinderen nog wennen of net beginnen, mogen de ouders / brengers natuurlijk wel even
meelopen.
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