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ZOMERKRIEBELS?
Vier en een halve week voor de zomervakantie mag het al een keertje in de NB komen
staan, vindt u niet? Bovendien werkte het weer de afgelopen periode mee om in de
stemming te komen.
Zo op het eind van het schooljaar en de formatie voor volgend jaar op orde, kunnen we
met een gerust hart gaan beginnen met de afrondende activiteiten:
- groep 8 staat al met één been in het voortgezet onderwijs en is druk met de
repetities voor de eindmusical.
- de feestavond op 28 juni belooft weer een
knaller te worden.
- iedereen staat klaar voor de open
podiumdag op woensdag 20 juni.
- de schoolgids voor 2018-2019 ligt bijna bij
de drukker.
Dus! Laat de zomer maar komen!

Schoolvoetbal
Op woensdag 23 mei en 30 mei hebben de
jongens en de meiden van groep 5/6
meegedaan
met
schoolvoetbal.
Ondanks de
hitte hebben
beide
team
hard gewerkt
en goed hun
best gedaan. De jongens zijn 3 geworden en
de meiden 4 . Top gedaan!

Workshops
Wat hebben de kinderen genoten van de
workshops!Wat zijn er weer prachtige
producten gemaakt ! Wat zijn we trots op
iedereen! Bedankt lieve hulpouders, zonder
jullie was het allemaal niet gelukt! De
resultaten zijn we in de vitrines,
kamerschermen in de gang of op internet.
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Muziek groep 3 en 4
Op maandag 4 juni hebben juf Mariette in
groep 3 en juf Marie-José in groep 4
muziekcoaching gehad van Jeroen Schipper:
muziekdocent en liedjesschrijver voor o.a.
onze muziekmethode : 123,Zing. We
hebben weer leuke tips gekregen voor de
muzieklessen!!!

Pubquiz
Vorig schooljaar hebben wij voor het eerst
een pubquiz georganiseerd. En dat was
meteen een groot succes. Daarom
organiseren we ook dit jaar weer een
pubquiz op donderdag 28 juni. Opgave kan
tot 15 juni. Dus schrijf u in met een groepje
van max 6 personen, verzin een leuke naam
en kom! Inschrijven kan op de
informatieborden van de groepen. Mocht
het zo zijn dat u geen groepje samen kan
stellen, dan schrijft u zich individueel in en
vormen we ter plekke een groepje of u sluit
u aan bij een andere groep. Info hangt ook
op diverse plaatsen in school. Maar let op!
De uiterste inschrijfdatum is 15 juni. Bij
onvoldoende deelname kan de avond niet
doorgaan.

Schoolreisje naar
Duinrell en Julianatoren,
De kinderen en leerkrachten van groep 3
t/m 8 hebben dinsdag 5 juni genoten van
het park met de Kikkerachtbaan, de
Aquashuttle,
de
Splasch,
de
waterzweefmolen, de Falcon,de Dragon Fly,
de monorail en nog veel meer. Moe maar
voldaan kwamen we, wel wat later dan
gepland, weer thuis. Ook de kinderen van
de kleutergroep hebben genoten van hun
schoolreisje.
Er
waren
dino’s,
brandweerauto’s, helicopters te veel om op
te noemen. We kunnen terugkijken op een
geslaagde dag.

Technische apparaten
uit elkaar halen groep 5: Natuur en
techniek:
Voor Natuur en techniek gebruiken wij de
methode Blink. Het laatste thema gaat over
techniek. Wij sparen apparaten die stuk zijn
die we uit elkaar kunnen halen, zodat de
kinderen ontdekken hoe spullen in elkaar
zitten. Spaart u mee? Ook oude telefoons ,
computers, toetsenborden, computermuizen zijn van harte welkom. De spullen
moeten voor 27 juni binnen zijn! Graag
inleveren in groep 5!!!!! Spaart u mee voor
ons??? Ook zoek ik een ouder die de spullen
af wil voeren naar de werf na afloop op 27
juni! Graag mailen naar juf Marie-José.

Bezoek aan wijktuin
Achterveld en Groenvliet
Tijdens het bezoek aan Wijktuin Achterveld
Groenvliet hebben we stilgestaan bij het
voedsel dat we iedere dag eten. Waar komt
het vandaan,
hoe ziet het
eruit en wat is
er voor nodig
om het in de
winkel
te
krijgen. In de
tuin wordt al
het voedsel op een natuurvriendelijke
manier geproduceerd, met oog voor de
toekomst en
bovenal met
respect voor
natuur
en
leefomgeving.
Groep 6 heeft
erg
genoten
van dit bezoek. Vooral het maken van pesto
en het daarna proeven of een toastje viel
erg in de smaak!

Open podium
Woensdag 20 juni kunt u weer komen kijken
naar een optreden van uw kind. Vanaf 12.30
gaan de zaal(aula)-deuren open voor de
ouders van de groepen 5, 6 en 7 en krijgen
zij de Nico-Show te zien van hun kinderen.
Daarna vragen wij de ouders die geen
kinderen hebben in groep 1-2, 3 en 4 om de
zaal te verlaten zodat de ouders van die
groepen naar binnen kunnen komen. We
starten om 13.15 uur met de groepen 1-2, 3
en 4. Heel veel plezier met al die sterren.

AVG
Vanaf 25 mei geldt de AVG, de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Voor
ons als basisschool zijn ook aanpassingen
nodig. We zijn al aardig op scheut. Wat
betreft de persoonsgegevens is er een nieuw
(avg-proof) inschrijfformulier voor de
nieuwe instromers. Voor het foto - en
videogebruik van uw kind bij ons op school is
uw toestemming nodig. Uw kind krijgt
woensdag
13
juni
een
toestemmingsverklaring mee met de vraag
die in te vullen en ondertekend vrijdag 15
juni weer aan de leerkracht af te geven.

BELANGRIJKE DATA:








11 t/m 14 juni: avondvierdaagse
11 juni gr.3 en 4 : De Troubadour
13 juni: AVG-formulier mee
15 juni: AVG-formulier afgeven
aan leerkracht
Open Podium: Woensdag 20 juni:
12.45 uur en 13.15 uur
24 juni: Ommedracht Maria van
Eiteren
28 juni: Feestavond: PUBQUIZ:
20.00-23.00 uur.
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