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Agenda
2 juni: meester Jeroen BHV training
3 juni: teamsessie om 14.45 uur
8 juni: meester Jeroen directieoverleg
17 juni: margedag (leerlingen vrij)

Jarigen
9 juni Jacob uit groep 7/8
9 juni Pieter uit groep 7/8
11 juni Hannah uit groep1/2

Beste ouders/ verzorgers,
Het is fijn om te zien dat er veel lachende kinderen
op het plein spelen en genieten van de zon! Op
school is er zonnebrand aanwezig, zodat de kinderen
zichzelf kunnen insmeren. Wilt u op mooie dagen de
kinderen ’s ochtends thuis insmeren met
zonnebrand? Eventueel kunt u de kinderen ook een
pet meegeven als bescherming tegen de zon. Vanaf deze week mogen we ook weer
naar het zwembad tijdens de gymtijden, wilt u uw zoon of dochter daarom vanaf
deze week naast de gymkleding ook de zwemkleding meegeven?
Op naar een mooie laatste periode!
Met vriendelijke groet,
Greetje en Jeroen
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CITO toetsafname groep 3 t/m 7
In de week van 31 mei en 7 juni worden de eind cito's afgenomen. Dit zit wel heel dicht op de vorige,
we hopen dat we deze volgend schooljaar op de aangegeven tijdstippen kunnen afnemen. (jan-juni)
Op 17 juni hebben we dan een margedag. Deze wordt gebruikt om de gegevens te verwerken,
analyses te schrijven, portfolio inrichten.

Schoolfruit
Deze week is de laatste week dat er schoolfruit wordt geleverd. Dat
betekent natuurlijk niet dat we nu ook stoppen met het eten van
groente en fruit. Groente en fruit eten is gezond. Dus neem ook
volgende week groente en fruit mee voor in de pauze.

Schooltijden
In januari 2021 hebben we de schooltijden officieel omgezet naar een continurooster, dit rooster
heeft hetzelfde aantal lesuren per week als het rooster dat we hiervoor gedraaid hebben. Bij het
maken van het jaarprogramma voor komend schooljaar hebben wij echter geconstateerd dat er met
dit aantal lesuren vrijwel geen ruimte is voor margedagen of calamiteitenverlof. Daarom hebben wij
de medezeggenschapsraad gevraagd of wij de begintijd van onze lesdagen mogen wijzigen naar
8.25u. De kinderen van groep 1 gaan hierdoor 20 minuten per week meer naar school en de kinderen
van groep 2 t/m 8 25 minuten.
De medezeggenschapsraad zou graag willen weten of er ouders/ verzorgers zijn die hier bezwaar
tegen hebben. U kunt contact opnemen met de medezeggenschapsraad via
mr.wicherzitsema@noordkwartier.nl. Op dinsdag 22 juni zal de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad beoordelen of zij instemmen met het voorstel.

Bericht vanuit de MR
Begin dit schooljaar is Menko Boersma in de oudergeleding van de MR toegetreden. De
vierjarige looptijd van deze door Menko opgevulde plek loopt wegens het vroegtijdig vertrek
van zijn voorganger eind dit schooljaar al af. Officieel moet deze plek vacant worden gezet,
dus wanneer er ouders zijn die deze plek ambiëren dan kunnen zij dit bij de MR kenbaar
maken. Menko stelt zich graag herkiesbaar en zal bij geen respons de komende jaren vol
enthousiasme zijn werkzaamheden in de MR voortzetten.
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Klasbord verdwijnt...
Vanuit de klassen proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van wat er in de klas
gebeurt. Dit hebben we de afgelopen jaren gedaan via de app ‘Klasbord'.
Vanaf komend schooljaar stoppen wij met deze app en zullen we overstappen naar MijnSchool. Dit
zal even wennen zijn, maar het is een ontzettend mooie app! Deze app is gekoppeld aan onze
website en biedt veel meer mogelijkheden dan Klasbord. Binnenkort zullen we u uitleggen hoe u
moet inloggen en hoe het werkt. De app ziet er als volgt uit, wanneer u deze in de Playstore wilt
downloaden:

Gevonden voorwerpen
Misschien ziet u iets bekends

Ze zijn te vinden in de bak met gevonden voorwerpen

Bijbelverhalen voor de komende weken
Week 22 (31/05 - 04/06) – Wie wijst jou de weg?
Handelingen 5: 27-42, 8: 26-40 en 9: 1-31
De apostelen mogen niet meer over Jezus praten, maar dat doen ze toch. Petrus vertelt dat hij liever
gehoorzaam is aan God dan aan de Joodse leiders. Een belangrijke man uit Ehiopië leest in de bijbel,
maar hij begrijpt het niet. Filippus wijst hem de weg door de oude verhalen, waarin het verhaal van
Jezus zichtbaar wordt. Saulus zit achter de volgelingen van Jezus aan, maar dan wordt hij zelf door
Jezus geroepen. Vanaf dat moment wijst Jezus hem de weg.
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Week 23 (07/06 - 11/06) – Wie had dat gedacht?
Handelingen 9: 32-43 en 12: 1-19
Petrus maakt de zieke Eneas beter en wekt Tabita op uit de dood. Later wordt hij gevangen
genomen, maar in de nacht wordt hij bevrijd door de een engel.

Week 24 (14/06 - 18/06) – Een bijzonder verhaal
Handelingen 13: 1-49 en 16: 11-18
Paulus gaat op reis met een bijzonder verhaal. Hij vertelt de oude verhalen van Israël en hij maakt
duidelijk dat die verhalen vervuld zijn met de komst van Jezus. In Filippi bevrijden Paulus en Silas een
jonge vrouw van een geest die maakt dat ze de toekomst kan voorspellen.

Groep 1 & 2
In onze groep geeft juf Lieke veel les op de maandag en de dinsdag. Dinsdag 15 juni is ze er voor
het laatst.
We hebben met haar gewerkt en gespeeld over het vervoer en de fiets. Deze week werken we over
kleuren mengen en kleuren in de regenboog.
We mochten kleuren mengen in potten met crepepapier. En natuurlijk met verf mengen!
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Op donderdag geeft juf Giulia ons ook wel eens les. Vorige week hebben we met haar slakken
gezocht en namen we ze mee de klas in. Daar gingen we ze goed bekijken en bestuderen.

De plantenstekjes groeien goed in ons lokaal.
We zijn blij met het schaduwdoek over de zandbak; het kwam op het goede moment! We hebben
ook al fijn met water en zand gespeeld.
De laatste klanken die zijn geleerd zijn de : z, r ee, uu.
We hebben geleerd hoe je kunt meten met je voeten of handen.

De stroken die ze hebben geschilderd na het mengen, op het raam geplakt als "regenboog".
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Dinsdag 15 juni geven trainers van de voetbalvereniging een clinic speciaal voor groep 1 en 2 op
het veld. Alle scholen doen mee. We krijgen de clinic om de beurt, dus per school vanwege de
covid-regels.

Dinsdag 22 juni krijgen we een voorstelling te zien: Coco kan het! Dit is naar aanleiding van de
nationale voorleesdag in januari over dat prentenboek.
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