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Bijbelverhalen
Week 24: 8-12 juni 2020
Een aanslag voorkomen, Ester 2: 19-23
Het plan van Haman, Ester 3
Ester, jij moet ons helpen, Esther 4: 1-17
Week 25: 15-19 juni 2020
Ester gaat naar de koning, Ester 5: 1-14
Mordechai wordt geëerd, ester 6: 1-14

Agenda
Juni:
8-6: Alle kinderen gaan
weer elke dag naar school
10-6: Gewone schooldag
(studiedag is afgelast)
16-6: Gewone schooldag
(schoolreis is afgelast)

PBS-regels van de week:
30-6: Afscheid van groep 8
Komende weken staan de volgende ruimtes centraal:
Week 24: Eet- en drinkmomenten
Week 25: Sporten
We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen tijdens de eet- en
drinkmomenten en als we gaan gymmen.

Weer volledig naar school!
Vanaf maandag 8 juni gaan alle kinderen weer volledig naar school.
Gisteren heeft u hier een brief over ontvangen. We blijven in ieder
geval tot de zomervakantie werken met het continurooster, zoals we
nu ook doen. Wilt u er aan denken om het evaluatieformulier m.b.t.
het continurooster uiterlijk maandag in te leveren? Alvast bedankt!

Schoolreis- en kampgeld
Op 16 juni zouden wij met alle groepen op schoolreis gaan. Door de
corona maatregelen kan dit helaas niet door gaan. De kinderen
gaan deze dag gewoon naar school. De Stichting Vrienden van de
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Juli:
3-7: Start zomervakantie
om 12.00 uur

Veilig, verantwoordelijk, respectvol en wijs op weg!
Wegwijzer, in overleg met de MR, heeft een besluit genomen over de schoolreisgelden die al zijn betaald.
Het besluit is als volgt:
De schoolreisgelden van groep 8, die al betaald zijn, worden terug gestort.
De rest van de gelden beschouwen we als bijdragen voor 2020/2021. U krijgt dan volgend jaar alleen een
bericht voor het betalen van de ouderbijdrage, de schoolreisbijdrage is dan al voldaan.
Voor de groepen 5 t/m 8 zal er volgend jaar wel een bijdrage gevraagd worden voor het deel wat we sparen
voor het kamp.
De ouders die dit schooljaar nog niet betaald hebben, krijgen hiervan binnenkort bericht, zodat zij alsnog de
bijdrage kunnen doen.

Wisten jullie dat…
We met elkaar hebben afgesproken om in één richting langs de school te rijden? Via de Anne de Vriesstraat
en Kijlstraat kunt u naar de Harm Tiesingstraat en zo richting school rijden. Bij het wegrijden volgt u gewoon
de weg. Zo zorgen we voor een veiligere verkeersituatie rond de school.

Cito toetsen en rapport
De afgelopen periode hebben we op een andere manier les gekregen en gegeven. Daarom hebben we
besloten in deze periode de Cito-toetsen niet af te nemen bij de kinderen. De Cito toetsen moeten één keer
per jaar afgenomen worden, dat is afgelopen januari ook gedaan. Wel nemen we de Cito spelling af, deze
resultaten gebruiken de leerkrachten voor zichzelf. U kunt te zijner tijd het resultaat van deze toets terug
zien in het ouderportaal van Parnassys.
Volgend schooljaar toetsen we weer zoals gebruikelijk voor de groepen 3 tot en met 7. Groep 8 doet ook in
oktober Cito toetsen. Normaal gesproken nemen we de 'oktober Cito's' niet af. Volgend schooljaar wel, in
verband met het schooladvies voor de leerlingen van groep 8.
Naast de Cito toetsen konden er ook veel minder methodetoetsen afgenomen worden. Dit betekent dat het
rapport dat we normaal gesproken meegeven nagenoeg leeg zou zijn. Het rapport wordt daarom dit keer
vervangen door een certificaat dat ieder kind meekrijgt.

Nieuws van de opvang
Wij zijn weer blij dat we weer met onze vriendjes en vriendinnetjes kunnen spelen. En weet je wat nog
mooier is? Vanaf volgende week mag iedereen weer komen spelen. Nu zijn wij lekker van het mooie weer
aan het genieten en spelen wij veel met water. Ook hebben wij gezien dat we heel veel pissebedden hebben
en die hebben wij eens even goed bestudeerd. Best wel interessant z’n beestje! Dat sluit mooi aan bij ons
thema op de bso, want ons thema is Zig Zag Zoo!

Nieuws uit de peutergroep
‘Oef, wat warm’ is ons nieuwe thema. Gelukkig sluit het weer er mooi op aan.
Daar zijn wij heel erg blij mee, want nu kunnen wij lekker veel buitenspelen.
Omdat het lekker warm is kunnen wij lekker in de schaduw picknicken. Wij
hebben een mooie zon gemaakt. Dat past natuurlijk heel goed bij ons thema en
ook nog eens bij het mooie weer. Ook hebben wij een mooie slipper geknutseld,
want het is warm en dan mogen wij lekker op blote voeten in onze sandalen en
slippers. En weet je wat Puk aan het doen is? Puk is lekker aan het genieten in
ons zwembad!
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Even voorstellen…
Elsbeth en Maartje werken nu beiden een aantal weken op onze opvang. Zij stellen
zich graag even aan u voor:
Hallo, ik ben Elsbeth Smidt.
Ik ben 32 jaar en woon samen met mijn man en 2 kinderen van 4 en 2 jaar in
Stadskanaal.
Inmiddels heb ik 13 jaar ervaring in de kinderopvang. Ik werk nu 2 jaar bij CKC,
heb gewerkt in Beilen en Nieuw Buinen. Wat ik zo leuk vind aan het werken met
kinderen is de kinderen zien opgroeien in hun ontwikkeling en hier deel van uit
kunnen maken. Wat is mooier dan een kind met een lach op zijn gezicht binnen
zien komen.
Ik ga werken op maandag, dinsdag en donderdag.
Ik kijk er naar uit om een mooie tijd met jullie tegemoet te gaan.
Groetjes Elsbeth
Hallo, Ik ben Maartje van der Molen.
Ik ben 37 jaar en ik woon aan het Noorderdiep in Tweede Mond met mijn man en
drie kinderen. Hiervoor ben ik werkzaam geweest op de voorschool bij stichting
Peuterwerk. Ik vind het hier heel erg leuk, al is het wel even wennen omdat ik
alleen de peuters op de groep gewend ben. Ik krijg steeds meer binding met de
kinderen en merk dat ik me alles al steeds meer eigen maak.
Ik hoop er een mooie tijd met jullie van te maken!
Groetjes Maartje

Nieuws van groep 1 en 2
De weken van het werken met de enkele groepen zijn bijna voorbij. Er is door alle kinderen enthousiast
gewerkt aan het thema: De mooiste vis van de zee.
Alle taal en rekenactiviteiten staan in het teken van vissen en de wereld onder
water. Groep 2 kan al rekenen met de twee dobbelstenen, ze tellen de stippen
bij elkaar op en kleuren evenveel schubben van de vis. We oefenen flink met de
getallen t/m 20, zoals welk getal staat er voor de 15 en welk getal staat er na?
Hoeveel is één meer of minder en hoeveel is twee meer of minder? Best moeilijk
is dat, maar het gaat al heel goed.
Groep 1 leert de getallen t/m 10, we tellen heen en terug… zoeken het getal dat
ontbreekt en tellen verder tot 10, ook dat gaat bij de meeste kinderen al best
goed!
We hebben de i van vis geleerd en groep 2 kan zelfs al nieuwe woorden maken
met de i, zoals mis, wim en kip.
We spelen en gymmen lekker buiten met de kinderen van onze eigen groep en
vanaf volgende week weer met zijn allen!
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Nieuws van groep 3 en 4
De laatste weken hebben we in halve groepen gewerkt en dat was eigenlijk wel erg fijn. We hadden alle tijd
om nieuwe dingen te leren en zaken te herhalen die een beetje weggezakt waren. Gelukkig mogen we
volgende week weer met z’n allen naar school en is het thuis huiswerk maken voorbij. Want dat was niet
altijd even leuk. Groep 4 is op het moment veel met het alfabet bezig en we oefenen elke dag de tafels.
En groep 3 is al begonnen met het taalboek van groep 4 en dat ging heel goed!

Nieuws van groep 5 en 6
We gaan alweer een paar weken naar school. Even wennen, maar we hebben een ritme gevonden. Naast
de gewone lessen gaan we op de middag verder met het project. Groep 5 is bezig rondom het riool. We
hebben allemaal informatie opgezocht en maken een PowerPoint. Knap hoe de leerlingen dit zelf al doen.
De leerlingen van groep 6 werken over het menselijk lichaam. Ze hebben hun eigen romp getekend en de
organen erin geknutseld. Tot slot kiezen ze een van de organen uit en maken hier een muurkrant van. Wat
is iedereen goed bezig!

Nieuws van groep 7 en 8
Wat wordt er de laatste weken hard gewerkt in groep 7 en in groep 8. De kinderen zetten zich allemaal erg
goed in en zijn allemaal geconcentreerd en rustig aan het werk. We zijn bezig met het herhalen van de
lesstof en dat gaat best goed. Zo hebben we extra aandacht besteed aan de plus,- min,- keer- en
deelsommen met breuken en aan het rekenen met decimale getallen. Verder herhalen we verschillende
categorieën van spelling en van taal. Momenteel hebben we vooral aandacht besteed aan het bijvoeglijk
naamwoord en het lijdend voorwerp.
Verder zijn we nog aan de slag gegaan met ons project 'het menselijk lichaam'. De kinderen hebben allemaal
een romp getekend en daarin hebben ze met verschillende materialen de organen gemaakt. Dit deden ze
met behulp van onder andere een interactief plaatje van Schooltv: https://schooltv.nl/link/je-lichaamorganen/#q=organen.
Fijn dat groep 7 en 8 volgende week weer samen op school mag komen. We hebben er zin in!
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