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Meesters- en juffendag

Trefwoord

Donderdag 21 juli (de laatste schooldag) vieren we met z’n
allen ‘meesters– en juffendag’.

Trefwoord is onze methode voor ons levensbeschouwelijk
onderwijs op school.

We starten de dag in de klas. Kinderen kunnen hun juf of
meester een kleinigheidje geven of een mooie tekening (is
overigens niet verplicht)!

Op dit moment hebben we het binnen onze lessen van AVO
en CVO over het thema “liever een lied” (week 27-28-29).
Ze zijn er vaak genoeg: momenten dat praten, lezen of
leren even niet gewenst is. ‘Liever een lied!’ is dan een goede uitroep en een fijne uitkomst. Een lied om bij weg te
dromen, om door opgevrolijkt te worden, om geïnspireerd
van te raken of om troost in te vinden. Een lied kan zoveel
doen en zoveel betekenen.

Daarna zullen de leerlingen van groep 1 t/m 4 ‘s morgens
spelletjes doen op het schoolplein, terwijl de leerlingen van
groep 5 t/m 8 op het voetbalveld spelletjes gaan doen.
‘s Middags zullen we deze feestelijke dag gezamenlijk afsluiten met een disco!
Uw kind hoeft deze dag geen eten en/of drinken mee te
nemen naar school. Ook ‘s morgens zal er voor een hapje en
drankje gezorgd worden. Tassen kunnen dus thuis gelaten
worden!
Om 14.15 uur eindigt deze laatste schooldag en mogen de
leerlingen gaan genieten van een welverdiende vakantie!

Tijdens de AVO lessen ontdekken de leerlingen hoe het
zingen van en het luisteren naar liederen een dimensie toe
kan voegen aan het leven van mensen.
Ook in de bijbel zijn er veel liedjes met een betekenis.
Tijdens de CVO lessen zingen we onder andere Psalm 122,
een pelgrimsliedje. Maar ook Psalm 126, een lied dat velen
troost brengt. En de bekende Psalm 23 over de herder die
goed zorgt voor zijn schapen.

AVO-CVO volgend schooljaar
Volgend schooljaar starten de levensbeschouwelijke lessen
AVO en CVO weer. Twee keer per week worden deze lessen verzorgd door de leerkrachten.
Uw kind wordt ingedeeld bij de richting waar u destijds
voor heeft gekozen. Mocht u graag wisselen van richting,
dan kunt u dit aangeven bij de directie of groepsleerkracht.

Uitslag verkiezingen identiteitscommissie
Alle stemmen zijn inmiddels geteld …
We mogen Maaike Wisse volgend schooljaar weer verwelkomen in onze identiteitscommissie.

Aan het einde van deze AVO-CVO lessen gaan de leerlingen terug naar hun eigen klas en vertellen aan elkaar
wat ze geleerd hebben.
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Agenda tot einde schooljaar

Jarig nog dit schooljaar ...

11-15 juli:
Oudergesprekken

Kyan (gr 1b) wordt 20 juli 5 jaar!

12 juli:

15 juli:

18 juli:

Cultuurmenu groep 3,4
Groep 8 activiteit Braakman
Inloopspreekuur GGD/ Aan-Z
Rapport mee naar huis
Doorschuifmiddag
Groep 8 ‘s middags vrij

20 juli:
Eindfeest groep 8
21 juli:

Meesters– en juffendag

22 juli:
Start zomervakantie!

GGD inloopspreekuur
Maandelijks houdt Sarina Dekker van de GGD een inloopspreekuur (tussen 8.30-9.00 uur) waar u met al uw vragen
omtrent de opvoeding naar toe kunt.
De eerstvolgende datum is vrijdag 15 juli.

Aan-Z inloopspreekuur
Suzanne Boonman, werkzaam als sociaal werker Jeugd en
Gezin, is ook maandelijks op school aanwezig om ouders,
leerkrachten en leerlingen te woord te staan en advies te
geven over opgroeien en opvoeden.
Sommige leerlingen worden door haar of collega Ilse Arnold
begeleid binnen school.
De eerstvolgende datum is vrijdag 15 juli.
Van 8.30 tot 9.00 uur kunt u haar bij ons op school vinden en
haar om advies vragen.

Ishmaël (gr 2a) wordt 18 juli 6 jaar!
Santo (gr 4) wordt 23 juli 8 jaar!
Iedereen (alvast) gefeliciteerd !!!
(en felicitaties voor diegene die in
de zomervakantie jarig zijn!)

Vrije dagen volgend schooljaar
Dit zijn voor het komend schooljaar 2022-2023
de vrij ingeroosterde dagen:
5 oktober 2022

Studiedag Elevantio

24 t/m 28 oktober 2022

Herfstvakantie

23 december 2022
t/m 6 januari 2023

Kerstvakantie

23 januari 2023

Studiedag team
De Driesprong

20 t/m 24 februari 2023

Voorjaarsvakantie

7 t/m 10 april 2023

Paasweekend

24 april t/m 5 mei 2023

Meivakantie

18-19 mei 2023

Hemelvaart

29 mei 2023

Pinksteren

30 mei 2023

Coleur locale
(extra vrije dag)

23 juni 2023

Coleur locale
(extra vrije dag)

28 juni 2023

Studiedag team
De Driesprong

14 juli t/m 25 augustus 2023

Zomervakantie

Begin volgend schooljaar ontvangt u de schooljaarkalender met daarop alle vakanties/ activiteiten.

Doorschuifmiddag
Maandag 18 juli organiseren we op school de doorschuifmiddag.
De leerlingen schuiven die middag een uurtje door naar de
volgende klas en maken kennis met hun nieuwe juf(fen) of
meester en het nieuwe lokaal waar ze volgend jaar zitten.
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Nieuws van de ouderraad ...

Schoolfoto’s

In het aanstaande schooljaar zijn er twee leden die de ouderraad gaan verlaten. Daarom zijn we dringend op zoek
naar versterking voor de ouderraad!
De ouderraad helpt en ondersteunt het team bij het organiseren van activiteiten op school. Denk aan Sinterklaasviering, Kerstviering, Koningsspelen, schoolreis, kijkavond op
school, maar ook aan het versieren van de hal van de school
in verschillende thema’s.

Na wat vertraging en onder bemensing bij de organisatie
van de schoolfoto’s, zullen in alle groepen de inlogkaarten
van de schoolfotograaf binnenkort uitgedeeld worden.
Deze kaarten geven de ouders toegang tot de website met
de schoolfoto’s van uw eigen kind(eren).
Op deze site kunt u de individuele foto’s en groepsfoto’s
bekijken en (eventueel) bestellen.

Lijkt het je leuk om meer betrokken te zijn bij de school en
de activiteiten? Of wil je meer informatie? Spreek dan een
van ons aan!

Jeugdbibliotheek

Ilse Borm, Gwendoline Hordijk, Marleen Kingma, Ramona van
Hecke, Linda van den Boogert, Karina Wolfert, juf Corrie en
juf Laura.

Laatste schoolweek groep 8
Nog even en dan zwaaien we ze uit … de leerlingen van
groep 8.
Woensdag 20 juli vegen we de leerlingen van groep 8 met
alle leerlingen van de school uit!
In de middag gaan de leerlingen zwemmen en sluiten we de
dag af met een barbecue met alle juffen en meesters.
De afgelopen maanden zijn de kinderen druk bezig geweest
met het maken van een eindfilm. Deze film wordt in de
avond gepresenteerd aan de ouders, broertjes en zusjes.
We sluiten deze dag af met een hapje, drankje en een officieel stukje van meester Piet en meester Dennis.
Donderdag 21 juli verwachten we de leerlingen van groep 8
nog een laatste keer op school voor ons eindfeest.
We wensen alle leerlingen van groep 8 een hele mooie en
leerzame tijd toe op de middelbare school en in hun verdere
toekomst!

Om het (voor)leesplezier in meertalige gezinnen te stimuleren, zijn 100 voorleesfilmpjes in het MarokkaansArabisch, Syrisch-Arabisch, Pools en Turks beschikbaar
gesteld via Jeugdbibliotheek.nl. De filmpjes zijn ook
ontwikkeld om kinderen die opgroeien in meertalige gezinnen te voorzien van extra taalaanbod in hun thuistaal, wat
hen weer helpt bij het leren van hun schooltaal, het Nederlands.
In de filmpjes wordt een prentenboek in een van de
beschikbare talen voorgelezen, waarbij de prenten worden
getoond en klassieke muziek klinkt. Daarnaast zijn er informatieve filmpjes beschikbaar waarin de voorlezers vertellen over de kracht van de thuistaal en de rijkdom van
meertaligheid. De voorleesfilmpjes zijn geproduceerd door
De Voorleeshoek en voor alle kinderen toegankelijk via
de Jeugdbibliotheek.nl.
Op diezelfde site zijn ook veel e-books en luisterboeken
te vinden om in de vakantie te lezen.
De voorleesfilmpjes zijn voor iedereen met een bibliotheeklidmaatschap te zien via Jeugdbibliotheek.nl; het
lidmaatschap is gratis voor alle kinderen onder de 18.
Van 27 juli t/m 30 augustus vinden er wekelijks workshops
en evenementen plaats voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Op
de website http://www.bibliotheekzeeuwsvlaanderen.nl is
een overzicht te vinden wat wanneer plaatsvindt.
Ook volgend schooljaar zullen we weer gebruik maken van
de diensten van onze bibliotheek en van de expertise van
Jessica Willemkens.

We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie toe en we zien jullie graag allemaal
weer op maandag 5 september terug op school!
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