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Bijbelverhalen
Week 28: 8 t/m 12 juli 2019
Elisa en de vrouw uit Sunem, 2 Koningen 4:8-17
De jongen uit Sunem sterft, 2 Koningen 4:18-30
Er is toekomst, 2 Koningen 4:31-37
Week 35: 26 t/m 30 aug. 2019
De dood in de pot, 2 Koningen 4:38-41
Naäman, 2 Koningen 5:1-27
De drijvende bijl, 2 Koningen 6:1-7
PBS-regels van de week:
Komende weken staan de volgende ruimtes centraal:
Week 28: ICT
We leren hoe we ons op een veilige, verantwoordelijke en
respectvolle manier gedragen als we op de iPad werken
of met andere digitale middelen omgaan.

Laatste nieuwsbrief van dit schooljaar
Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Wat is
het jaar voorbij gevlogen! We hebben weer veel ontwikkelingen in
gang gezet en er is hard gewerkt. Hierbij de belangrijkste
ontwikkelingen op een rij:
• We hebben een nieuwe methode voor aanvankelijk lezen in
groep 3 ingevoerd. De methode bevalt erg goed en biedt
uitdaging voor de kinderen en de thema’s kunnen makkelijk
verwerkt worden in de projecten die we gaan doen.
• De kinderopvang is gestart en loopt erg goed. Er komen steeds
meer kinderen op de opvang en het aantal leidsters staat
inmiddels al op vier personen.
• We hebben het certificaat ‘Bewegen en Sport’ gehaald van de
Gezonde School.
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Agenda

Juli:
5-7: Rapport mee
8-7: Extra luizencontrole
9-7: Afscheid groep 8
11-7: Wisselmoment
12-7: Om 12.00 uur start
de zomervakantie!
27-7: Oud papier

Augustus:
26-8: Eerste schooldag, u
bent welkom op de koffieinloop!
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•

We zijn begonnen met het werken in projecten. Komend schooljaar gaan we in de verschillende bouwen
aan thema’s werken. We starten komend jaar met een schoolbreed project.
• De kinderen hebben geleerd te werken met Word en Powerpoint en hebben een start gemaakt met het
leren programmeren. Komend schooljaar kunnen we verder bouwen op deze basis.
• We hebben een plan gemaakt voor een nieuw schoolplein, samen met de kinderen en zijn hard bezig om
hier geld voor in te zamelen en uitvoering aan te geven.
En dit zijn alleen nog maar de belangrijkste ontwikkelingen! We hebben het jaar afgesloten met een
prachtige beoordeling van de inspectie. We gaan op deze weg door komend schooljaar en zullen u in het
begin van het nieuwe jaar op de hoogte brengen van alle ontwikkelingen die we in gaan zetten in het nieuwe
schooljaar. Nu eerst genieten van de vakantie. We wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie toe en
hopen iedereen op maandag 26 augustus in goede gezondheid weer terug op school te zien!

Sponsorloop
Wat hebben de kinderen allemaal hard gelopen
gisteren! Echt super knap zoveel rondjes als er
zijn gelopen! Denken jullie er aan om de
sponsorgelden uiterlijk dinsdag in te leveren?
Dan kunnen we voor de vakantie nog bekend
maken wat de totale opbrengst is. Leerlingenraad
bedankt voor de organisatie en ouders bedankt
voor alle hulp!

Groepsindeling 2019-2020
De definitieve groepsindeling is bekend. We hebben dit jaar te maken met een aantal onvoorziene zaken
waar we invulling aan hebben moeten geven. Ten eerste komt er vanuit het ministerie minder geld naar de
scholen toe. Waar we afgelopen jaren altijd veel voordeel hebben gehad van de achterstandsgelden, is de
regeling nu ten nadele van ons veranderd. Hierdoor kunnen we de groepen minder splitsen dan voorheen.
Daarnaast hebben we te maken met leerkrachten die een andere baan hebben aangenomen of een studie
gaan volgen. Elly Wiersema zal vanaf augustus werkzaam zijn voor de invalpool van CKC Drenthe. Zij zal
dan dus geen eigen groep meer draaien op een school, maar gevraagd worden voor invalwerk bij
bijvoorbeeld ziekte van leerkrachten. Nicolet Vriezema gaat een studie volgen. Zij gaat de master
Educational Needs volgen. Hiervoor heeft zij een lerarenbeurs aangevraagd. Vanuit deze beurs wordt de
opleiding betaald en kan er vervanging voor Nicolet geregeld worden als zij studieverlof heeft. Gelukkig
hebben wij hiervoor Elly Wiersema kunnen regelen. Ondanks haar overstap zal Elly dus nog niet echt onze
school gaan verlaten. Rona Schuitema zal komend schooljaar de dagen naast Evelien Holkenborg in groep
7/8 vervullen. We zijn bij dat Rona bij ons team kan en wil blijven.
Komend schooljaar gaan we op de maandag- en de donderdagmiddag werken in de projecten. We doen dit
in de combinatie 3/4/5 en 6/7/8. We werken dan aan een thema, waarbij de kinderen zoveel mogelijk werken
aan leervragen die ze zelf hebben. Zo kunnen we de thema’s heel goed op eigen niveau laten uitwerken.
Tijdens die middagen is Trea Wind aanwezig als onderwijsassistente om ondersteuning te verlenen in de
groepen. Op de dinsdagmiddag zitten de groepen 3/4/5 en 6/7/8 ook bij elkaar en hebben we de gymlessen
gepland. Deze gaven we toch al in deze combinaties, dus dat blijft gelijk. Ook de woensdag zitten de
groepen in combinaties van drie groepen bij elkaar. Ook hierin is gelijk gebleven dat de gymlessen van onze
combi-coach plaatsvinden op de woensdag. Als ze geen gym hebben is Trea Wind aanwezig voor het geven
van extra ondersteuning in de groepen.
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De groepsindeling voor komend schooljaar ziet er als volgt uit:

Groep 1/2 is een grote groep. De instroom gaat erg goed. Na de vakantie starten we met 21 kinderen in de
groep en in november zitten we al op 24 leerlingen. De prognoses voor de komende jaren zien er dus goed
uit.
Het werken in projecten starten we in september met een schoolbreed project ‘Kunst”. Alle groepen doen
hier aan mee.
Zoals u kunt zien is er in dit plaatje helaas geen plek meer voor Claudia Loves. Zij zal vanaf augustus weer
voor de invalpool werkzaam zijn en wie weet zien we haar dan nog eens terug als ze komt invallen. Claudia,
heel erg bedankt voor je inzet, enthousiasme en betrokkenheid hier op school! We wensen je veel succes
met alles wat nog op je pad komt.

Nieuws van de intern begeleider
De laatste periode van dit schooljaar vinden de groepsbesprekingen plaats. De intern begeleider en
leerkracht bespreken dan samen alle leerlingen. De leerkracht vertelt hoe het met de leerling gaat op
leergebied en op sociaal gebied. Als het nodig is worden leerlingen uitgebreider besproken en denkt de
intern begeleider mee over bijvoorbeeld ander lesaanbod of een andere aanpak. Ook zijn de leerkrachten
deze laatste periode bezig met het klaarmaken van de groepsoverzichten voor volgend schooljaar. In dit
overzicht komt per vak te staan welke leerstof er wordt aangeboden, welke kinderen de basisstof
aangeboden krijgen, welke kinderen verrijking of ander aanbod krijgen en welke kinderen extra ondersteund
worden. Er zijn leerlingen met een eigen plan. Ook die plannen worden geëvalueerd en bijgesteld. Uiteraard
volgt er ook een overdracht tussen de leerkrachten onderling over de leerlingen die een andere leerkracht
krijgen na de zomervakantie. Op deze manier zijn we voorbereid op het nieuwe schooljaar.
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Nieuws van de kinderopvang
Lekker buiten in de zon/ schaduw. Dat is wat we de afgelopen dagen veel hebben
gedaan. Fijn samen spelen en genieten van het mooie weer. Ook hebben we de klas
gezellig gemaakt door mooie kwallen op te hangen. En zoeken we af en toe binnen de
verkoeling op. Zo hebben de jongens een prachtige toren van Kapla gemaakt.
Het is bijna zomervakantie. Tijdens de vakantie is de opvang gewoon open. Het
programma is al klaar en we gaan dan hele leuke dingen doen!!!

Nieuws uit de peutergroep
We zijn bezig met het thema “Oef wat warm”. Zo hebben we een hoek waar we ijsjes
verkopen en een zwembad in onze klas! Samen hebben we gekeken wat er gebeurt
als we ijsklontjes buiten neerzetten. Na een poosje waren er helemaal geen klontjes
meer!
Donderdag 11 juli is het de laatste peuterochtend voor de vakantie. We hopen dan op mooi weer en maken
er deze ochtend een spetterfeestje van. Ouders en belangstellenden mogen dan om 11.00 komen om onder
het genot van een kopje koffie dit seizoen samen af te sluiten.

Nieuws uit groep 1 en 2
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…wie is het mooiste van het land?
U raadt het al, wij werken deze laatste schoolweken over
het thema sprookjes. Wat zien we een enthousiasme bij de
kinderen. We hebben nu al naar vier bekende sprookjes
geluisterd: De Kikkerkoning, Sneeuwwitje en de zeven
dwergen, Goudlokje en de drie beren en De nieuwe kleren
van de keizer.
Tijdens de werklessen en de kringlessen komen er allerlei
elementen uit de sprookjes naar voren. We maken een
kroontje voor de prins of prinses, een dwerg van klei, de
letter G van Goudlokje op goudpapier, we hebben een
kasteel geschilderd en gebouwd van blokken. Er zijn ook sprookjesfiguren van Playmobil en van lego om
mee te bouwen en te spelen. Het verhaal van Goudlokje hebben de kinderen gespeeld in de kring, het was
een prachtig toneelstuk om te zien.
In onze klas staat nu ook een poppenkast, hierin mogen de kinderen samen een verhaal bedenken en
spelen voor de groep. Natuurlijk is dat best moeilijk, je moet eerst goed nadenken en met elkaar overleggen!
Feest…
Op dinsdagmorgen 9 juli vieren we met de kinderen de verjaardagen van juf Trea, juf Carla
en juf Gea. We gaan met elkaar een sprookjesfeest vieren dus mag iedereen die dat leuk
vindt verkleed als sprookjesfiguur op school komen. Eten en drinken hoeft die dag niet mee,
de juffen trakteren!
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De zomervakantie begint bijna en daarom willen wij de kinderen van groep 2 alvast een hele fijne tijd wensen
in groep 3, best spannend maar ook heel leuk! De afgelopen tijd zijn ze een aantal keren bij juf Ineke
geweest om een beetje te wennen en gelukkig was iedereen enthousiast!
Allemaal bedankt voor het fijne schooljaar en een fijne vakantie gewenst!
Juf Carla, juf Gea en juf Trea

Nieuws uit groep 3 en 4
De laatste twee weken! En wat hebben we allemaal hard gewerkt. Alle boeken zijn uit,
maar als u denkt, dat de kinderen nu de hele dag met hun armen over elkaar zitten,
hebt u het mis. We zijn al in de boeken van het volgende jaar begonnen en de kinderen
werken gewoon keihard door. Toppers! Maar we maken wel wat meer tijd vrij om te
spelen. Zo hebben we met de hele groep een dorp gebouwd in de grote zandbak op
het kleuterplein en dat is natuurlijk heel leuk om te doen!

Nieuws uit groep 5 en 6
Volgende week is alweer de laatste week van dit schooljaar aangebroken. In deze week ronden we het
allerlaatste werk en de toetsen af van de methoden, maken we de klas schoon, de kasten weer op orde en
ruimen we onze spullen op. We krijgen dan onze oude schriften, werkboeken en werkbladen mee naar huis.
Om dit allemaal mee naar huis te kunnen nemen, moeten de leerlingen volgende week donderdag een
plastic tas mee naar school nemen. En voor de schoonmaak, ook op donderdag, graag een emmer met een
doekje of sponsje zodat we met elkaar de klas weer schoon en opgeruimd hebben.
Feest…
Op dinsdag 9 juli viert juf Nicolet haar verjaardag. De kinderen mogen die dag verkleed op school komen
en hoeven geen eten en drinken voor de ochtendpauze mee te nemen.

Nieuws uit groep 7 en 8
We zijn echt begonnen aan het laatste stukje van dit schooljaar. Laatste lessen, werkboeken al vol...... bezig
met het afscheidsfeest en ondertussen wat herinneringen ophalen. Een hele gezellige tijd, ook lastig zei
groep 8. Ze hebben een leuke tijd op school gehad, een hechte groep geworden en dat is straks voorbij. Of
zoals Rebecca deze week zei: "ik kan niet begrijpen dat ik hier straks niet meer op school zit."
Dinsdagmiddag neemt groep 8 afscheid van de kinderen. Ze zijn druk met het organiseren van een
vossenjacht en trakteren daarna de kinderen. Als ze om kwart over 3 naar huis gaan, zingen de kinderen
van school ze toe en zwaaien ze uit. 's Avonds nemen de leerkrachten afscheid van de kinderen en sommige
ouders.
Groep 7 neemt dan het stokje over, zij worden groep 8. Daar hebben ze ook weer zin in. De oudste kinderen
van school. Zij nemen volgende week afscheid van Mylène en Jessica met een feestje speciaal voor hen.
Zij gaan beide ook naar het voortgezet onderwijs. Een hele verandering dus. De klas wordt klein. We wensen
deze beide meisjes heel veel plezier op hun nieuwe school.
We wensen iedereen een hele fijne vakantie!!
Groetjes van groep 7 en 8!
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Dit jaar heb ik het heel leuk gehad leuke dingen beleefd en grappige dingen. Ik heb een leuke groep maar
nu gaan we bijna van school af dus maken we er een leuk jaar van!
Groetjes Rebecca
Het schooljaar is bijna om jammer we zijn een leuke groep 8
we hebben een leuk jaar gehad een eerlijk gezegd ga ik ze echt missen ik wens ze een leuke middelbare
school.
groetjes Harm-Jan
Dit schooljaar was echt leuk, het is helaas wel bijna voorbij maar er komt nog een leuk ding aan: de film.
en daarna is het helaas voorbij. we waren een leuke groep 8
groeten Sem
Ik vond deze school erg leuk, ik had veel vrienden en het was fijn om er te zijn. Helaas is het bijna voorbij,
maar we hebben nog een eindfeest en die wordt echt heel leuk!
Groetjes Lianne!!
Het schooljaar was heel leuk. We zijn op kamp geweest en we hebben daar veel lol gehad. Helaas is het
bijna voorbij, maar ik heb ook zin in de middelbare school. We zijn nu bezig met het eindfeest organiseren.
Ik heb een leuke tijd gehad met een leuke klas. Groetjes Marit!
Het schooljaar is bijna om. Ik ga de school wel missen maar ik ben ook blij dat ik naar een andere school
ga. het was heel leuk wat ik heb meegemaakt op deze school en ik verheug me nu op het eindfeest.
groetjes Tim!
Ik vond school wel leuk en ik ga school en groep 8 missen ,want in al die jaren hebben wij super veel
meegemaakt met elkaar zoals: wij hebben samen gelachen en gehuild ,maar we zijn ook vrienden en dat
zal ik nooit vergeten groetjes Milan aan school en Tim ,Harm-jan ,Marit ,David ,Rebbeca ,Damian ,Lianne
en Sem
Ik vind het jammer dat we uit elkaar gaan maar we gaan veel naar de zelfde school. en ik vond het leuk in
groep 8 . we hebben veel plezier gehad ik wens alle kinderen veel succes op hun nieuwe school ik hoop
dat het goed gaat groetjes David.
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