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Nieuwsbrief nummer 38
Schooljaar 2018 -2019

Algemene informatie:
De laatste schoolweek.
Volgende week vrijdag verschijnt de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Mocht het helemaal
lukken, dan ontvangt u tevens de schoolgids voor komend schooljaar. De gids wordt ook gepubliceerd
op onze website. U kunt deze dan desgewenst (deels) zelf printen.
Dinsdagavond voeren de kinderen van groep 8 de musical op voor hun ouders tijdens de
afscheidsavond. De avond is alleen toegankelijk voor ouders/verzorgers, stiefouders, MR- leden, ORleden en het team.
Woensdag – na het opruimen! – zwaaien we groep 8 uit, dan begint hun vakantie en zijn zij ‘officieel’
middelbare scholieren.
De kinderen van groep 7 zijn donderdag voor het laatst. Vrijdag om 12.00 uur start de zomervakantie
voor alle andere kinderen.
In de loop van de week krijgen de kinderen veel spullen mee naar huis: denkt u aan het meegeven van
een tas?
U kunt ook nog even kijken in de mand met gevonden voorwerpen, alle achterblijvende spullen gaan
aan het eind van de week weg.
Graag ontvangen wij voor vrijdag de rapportomslagen retour.
Het laatste rapport (waar alle drie de rapporten op staan, dient in de map te blijven)!
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters
Weekagenda:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

15-07
16-07
17-07
18-07
19-07
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*
Afscheidsavond groep 8, inloop vanaf 19.00 uur, start 19.30 uur.
Laatste dag groep 8.
Laatste dag groep 7.
Start zomervakantie om 12.00 uur. Verzending nieuwsbrief 39.
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Een bericht van de ouderraad:
Schooljaar 2018/2019
Wat was het weer een heerlijk jaar! We hebben veel leuke dingen mogen regelen voor jullie
kinderen en dat enthousiasme dat we daarvoor terugkrijgen is onbetaalbaar!!
Afgelopen tijd hebben we gezorgd voor leuke koningsspelen (onderbouw spelletjes bij de school en
de bovenbouw op de sportvelden) en hebben we de kinderen vlak voor Pasen blij gemaakt met
paaseieren!
Maar de knaller is dit jaar natuurlijk de LUSTRUM week geweest! Hopelijk hebben we jullie
kinderen een onvergetelijke week bezorgd met de ene na de andere activiteit.
 Ontbijten in pyjama op school,
 Sporten in de sportschool,
 Met de hele school op schoolreis naar Oud Valkeveen,
 En op de afsluitende feestdag een BBQ, ijsje van de ijscoman en een échte disco!!
Voor ons staat nu alleen nog het afscheid van groep 8 te wachten en dan maken we ons weer klaar
voor een nieuw schooljaar met nieuwe ouderraadsleden.
Superleuk Miranda van Klink, Stephanie Turk en Mark Arreman dat jullie ons komen versterken.
Helaas dus ook tijd om afscheid te nemen van 3 leden.
Bianca Tuithof, Salima Ibrahimi (allebei 6 jaar lid geweest!) en Miranda van Aalst.
Groeten,
Esther, Bianca, Merel, Elsa, Kasia, Salima en Miranda

Groepsinformatie.
Groep 1/2A, B en C:
Deze week hebben we gewerkt en gespeeld rond het thema 'zomer'. We hebben zomerse slippers
en ijsjes gemaakt in de meest bijzondere smaken.
Ook hebben wij geluisterd naar alle musicalliedjes van groep 8. Dat was heel swingend en gezellig.
Alle 10 minutengesprekken zijn inmiddels gevoerd en de rapporten zijn mee naar huis gegaan.
Aan het einde van de week hebben we ontwikkelingsmaterialen mee naar huis gegeven. Het is de
bedoeling dat deze volgende week weer schoon naar school terugkomen.
Alvast bedankt voor het schoonmaken!
Op maandagavond houden we vanaf 19.00 uur een schoonmaakavond in de kleutergroepen. Uw
hulp wordt erg gewaardeerd. Deze week gaan we ook een kijkje nemen in het lokaal waar de
kinderen volgend jaar zullen starten, spannend!
Omdat het de laatste schoolweek is en de meeste speelmaterialen in de klas zijn
schoongemaakt/opgeruimd, mogen de kinderen de hele week eigen speelgoed meenemen.
Op vrijdag 19 juni start de vakantie al om 12.00 uur.
Fijn weekend allemaal!
De kleuterjuffen.

Groep 3:
Wat hebben we een gezellige verjaardag achter de rug! In de ochtend hebben we een
spelletjescircuit gedaan en in de middag hebben we film gekeken.
Allemaal hartstikke bedankt. We zijn erg verwend!
De kinderen hebben allemaal hun laatste rapport van dit schooljaar meegekregen. Wat hebben ze
goed hun best gedaan. We zijn enorm trots op ze!
Het was prettig u allen weer gesproken te hebben tijdens de rapportbesprekingen. De rapporten
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mogen, als u ze hebt ingezien, compleet mee terug naar school. De rapportbladen blijven dus in de
mapjes. Donderdag hebben we mogen genieten van de musicalliedjes opgevoerd door groep 8.
Knap gedaan hoor!
Mede door de hulp van de leesmaatjes uit groep 6 zijn er flink wat leeskilometers gemaakt. Met
vaak erg veel geduld hebben ze onze beginnende lezers geholpen.
Lieve leesmaatjes: Heel erg bedankt!
Regelmatig lezen, blijft ook thuis en zeker in de vakantie, erg belangrijk. Zo wordt voorkomen dat
de kinderen erg teruggevallen in het lezen (de zomerdip). Zomerleesboekjes (Veenerick) en diverse
acties van de bibliotheek maken het oefenen met lezen misschien net weer even
leuker! https://www.bibliotheekrijnenvenen.nl
Dan volgen nu echt de laatste loodjes.
Dinsdag gaan de kinderen kennismaken in en met hun nieuwe groep en/of nieuwe juf(fen). Altijd
even spannend, maar ook heel fijn met een lange vakantie in het vooruitzicht!
Donderdag is de schoonmaakavond. We starten om 19.00 uur. Iets thuis schoonmaken wordt ook
zeer gewaardeerd.
We wensen iedereen een goed weekend toe, juf Aukje en juf Carla

Groep 4:
Wat een tafeltoppers, knap hoor! In vier weken tijd van de 62 naar 100 sommen gemiddeld in vier
minuten tijd. En, nog belangrijker, alle kinderen zijn persoonlijk fantastisch gegroeid, kanjers!
Deze weken ronden we nog de laatste lessen af. Ook zijn we deze week verder gegaan met missie 2
van het maken van onze eigen robot! Ondertussen zijn we al begonnen met het grote Pippi
Langkousspel in de groep (schoonmaak ;). We hopen woensdag zo goed als klaar te zijn en hopen
dat veel ouders even komen helpen vanaf 13.45 om te laatste stofjes te verwijderen.
Maandag graag allemaal een grote tas meenemen die eind van de week, gevuld, weer mee naar
huis kan.
Fijn om alle ouders gesproken te hebben in een afsluitend gesprek afgelopen week, op naar een
volgend, succesvol schooljaar!
Groetjes juf Danny en juf Dyonne

Groep 5A en 5B:
Vandaag krijgen de kinderen hun rapport mee. Wat heeft iedereen goed gewerkt! We zijn trots op
de behaalde voorgang en de resultaten. Goed gedaan allemaal!
Volgende week is het handig als de kinderen een lege tas mee naar school nemen om schriften en
werkboekjes die uit zijn in mee naar huis te nemen. Vooral op woensdag gaan we veel spullen
uitdelen.
Afgelopen woensdag hebben we de musical van groep 8 gezien. Het was heel erg leuk! We hebben
genoten van de liedjes en het verhaal!
Donderdag mogen de kinderen uit groep 5B een spelletje meenemen om in de klas te spelen. Het
einde van het schooljaar komt nu echt in zicht!
Donderdag mogen de kinderen van groep 5A schoonmaakspullen mee naar school nemen. We
gaan ons eigen tafel, lades en stoel schoonmaken.
Goed weekend,
De leerkrachten van groep 5.
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Groep 6:
Al weer de één na laatste week van dit schooljaar. We hebben woensdag gekeken en geluisterd
naar de musical van groep 8. Knap gedaan!
We maken nog de laatste lessen of krijgen nog een extra opdracht. Bijvoorbeeld van taal. Zoek een
aantal woorden of zinnetjes op in de taal van het land waar je naar toe op vakantie gaat. Frans,
Engels, Grieks, Kroatisch ... er komt van alles voorbij. Gelukkig kunnen we met de Chromebooks ook
horen hoe het uitgesproken moet worden!
Volgende week dinsdag 16 juli komt Kara gezellig een dagje bij ons "wennen". Zij komt volgend
jaar in onze groep. We gaan die dag ook "stoeltjes passen" in groep 7. We maken kennis met onze
nieuwe juf of juffen.
Volgende week worden er steeds spullen meegegeven. Zorg ervoor dat je iedere dag een stevige
tas bij je hebt.
Op maandag 15 juli vieren de juffen hun verjaardag. Die dag alleen een lunch mee. We gaan zoals
altijd op maandag gewoon gymmen en we maken er een gezellige dag van!
Geen huiswerk.
Prettig weekend!
De juffen.

Groep 7:
En ook deze week vloog weer om. We hebben nog keihard gewerkt om zoveel mogelijk methodes
uit te krijgen, niet helemaal gelukt, maar we hebben zeker ons best gedaan! We hebben ook een
escaperoom gedaan, gewerkt in een circuitje, de musical van groep 8 gekeken, etc. En alle
prachtige rapporten besproken met jullie en alle ouders.
Jullie mogen trots zijn. Superhard gewerkt allemaal!
Volgende week alweer de laatste week met elkaar in groep 7 :-(.
Maandag gaan we nog even hard aan de slag.
Dinsdag maken we er een feestje van! We vieren de verjaardag van de juf en de laatste week van
groep 7. Kom voor de zekerheid op de fiets! Een tussendoortje hoeft niet meegenomen te worden,
wel een gewone lunch.
Woensdag gaan we alles opruimen. Neem dus een grote tas (of nog een extra tas) mee, want alle
schriften, tekeningen, etc. gaan mee naar huis!
Donderdag maken we alles schoon (neem een emmer en/of doekje mee) en dan begint om 14 uur
jullie zomervakantie!
Vrijdag zijn jullie al vrij!
Fijn weekend!
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Groep 8:
Deze week hebben we de musical opgevoerd voor opa’s, oma’s en andere familieleden. Erg
spannend hoor! Ook voor de onder- en bovenbouwgroepen van onze school hebben we gespeeld.
Voor de allerkleinsten hebben we donderdagmiddag alle liedjes gezongen. Op vrijdag waren we te
gast in de Jacobus, waar we ook een spetterend optreden verzorgd hebben.
Kortom, we zijn hartstikke klaar voor een laatste performance op de afscheidsavond!
Maar eerst even een weekendje rust. Even lekker niks. Behalve een klassenfeest dan….
Maandagmiddag gaan we, bij mooi weer, zwemmen met de kinderen, dus zwemspullen mee.
Op dinsdag bereiden we de afscheidsavond voor. Ons lokaal moet leeg, want daar komt de disco.
Er is al een muzieklijst gemaakt. Het zou leuk zijn als iedereen nog wat discolampen mee wil
nemen!
Op dinsdagavond verwachten we de kinderen al om 18.00 uur op school in verband met schminken
en zo.
De ouders zijn vanaf 19.00 uur welkom. We starten om 19.30 uur.
WE HEBBEN ER ZIN IN………
Groeten en een fijn weekend van Henriëtte en Joukje

De jarige(en):
12
13
13
14
15
18
18

Dilara Can (2012)
Fabian Knibbe (2013)
Tess de Ruiter (2013)
Xander van der Kamp (2009)
Jinthe Hoogenboom (2009)
Lola du Prie (2013)
Dylan Zwetsloot (2010)
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