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Agenda
Woensdag 29 juni:
Vrijdag 1 juli:
Zaterdag 2 juli:

MR-vergadering
Portfolio mee naar huis
Oud papier

Directie/IB aanwezig
Woensdag 29 juni:
Frederike & Petra
Dinsdag 5 juli:
Frederike
Marije is elke maandag en dinsdag op school aanwezig.
Corianne is elke dinsdag op school aanwezig.

Portfolio en oudergesprekken
Op vrijdag 1 juli krijgen de leerlingen allemaal hun portfolio mee naar huis. De oudergesprekken worden
gepland in de week van 4 juli en zijn op verzoek van leerkracht of ouders. Mocht de leerkracht van uw
zoon of dochter met u in gesprek willen, krijgt u hiervoor een uitnodiging. Mocht u zelf graag nog met
de leerkracht in gesprek, dan vragen wij u contact op te nemen met de desbetreffende leerkracht.

Oud papier
De eerstvolgende datum voor het ophalen van het oud papier is zaterdag 2 juli. Voor deze datum staan
de ouders/verzorgers van de volgende kinderen op de lijst: Roos & Iris Oving, Ilda Foric, Lynn & Maya de
Waard en Yarno Alting. Alvast bedankt voor jullie hulp!

Tennisclinic gym
Afgelopen weken heeft groep 3 t/m 8 tijdens de gymles één of meerdere tennisclinics gehad bij TV De
Return. Onder leiding van Geert van Oosten hebben de kinderen geoefend op de techniek en allerlei
oefenvormen gedaan. Heel leuk om op deze manier kennis te maken met tennis! Kinderen die het leuk
vonden, zijn van harte welkom bij de club. Kijk voor meer info op: Home (dereturn.nl)

Schoolreis groep 1/2
Vorige week dinsdag zijn de kinderen van groep 1 en 2 naar Kabouterland in Exloo geweest. Wat hebben
we een leuke speeldag gehad. En wat hadden we mooi weer. We begonnen met spelen in de mooie
grote overdekte schuur. Klimmen en klauteren. En draaien in de draaimolen. Daarna nog voor in het
park geweest en in de grot. Heel spannend om met elkaar door de donkere grot te wandelen en te zien
hoe de kabouters wonen. Als laatste nog om de beurt op de fietsjes geweest en in het kasteeltje. We
sloten af met een ijsje. Wat was het een fijne en vooral een gezellige dag!

Schoolreis groep 3/4
Dinsdag 14 juni zijn wij op schoolreis geweest naar Attractiepark Drouwenerzand. De kinderen hadden
er enorm veel zin in en dat was al weken van tevoren te merken. Toen kwam de dag van het
schoolreisje. De kinderen waren in het park erg vrolijk en het heerlijke weer hielp ons daar erg bij. Door
het mooie weer hebben de kinderen genoten van ijsjes en sommige kinderen konden het aantal niet
meer bij houden. Iedereen heeft er samen een leuke dag van gemaakt, want de kinderen konden in alle
attracties. Daarnaast gingen de juffen natuurlijk ook mee in attracties. Alle kinderen hebben zich goed
vermaakt en na het middageten waren alle kinderen direct weer onderweg naar de attracties. De
kinderen hebben naast het plezier in het park ook samen voor plezier gezorgd. De sfeer was goed zowel
in het park als in de groep. Om de dag af te sluiten zijn Juf Carolien en Juf Simone afsluitend ook nog in
de Breakdancer en Freak out geweest. Dit zorgde natuurlijk voor veel plezier en een goede afsluiting van
de dag. Kortom, iedereen heeft genoten van het schoolreisje inclusief de juffen en meester.

Schoolreis groep 5/6
De schoolreis van groep 5 en 6 ging dit jaar naar het klimpark in Grolloo. Na een duidelijke uitleg
mochten de kinderen zelf door de bomen klimmen. Iedereen was goed vastgemaakt en moest vooral de
veiligheid in het oog houden. Na een patatje konden we naar het andere deel van het park en was er
een mega trampoline. Nadat iedereen uitgesprongen was lagen de kano’s en supplanken te lonken.
Tot slot van de dag stond er nog een aantal klimtorens te wachten en het sluitstuk was het kruisboog
schieten. We hebben een geweldige dag gehad en natuurlijk heeft het weer ook meegewerkt.

Schoolkamp groep 7/8
Maandag 20 en dinsdag 21 juni is groep 7/8 op schoolkamp geweest. We zijn op de fiets vertrokken
richting Poolshoogte. Hier hebben we onze eerste stop gehad. De kinderen hebben genoten van het
mooie uitzicht. Vervolgens fietsten we verder richting Borger en camping Hunzedal. Hier hebben we de
volgende 3 activiteiten gedaan. Lasergamen, bowlen en het ondergronds doolhof. Na afloop van deze
activiteiten moesten we nog een klein stukje fietsen tot we aankwamen op onze eindbestemming. De
Klonie in Ellertshaar. Eenmaal aangekomen hebben de kinderen hun bedden opgemaakt en zijn we nog
wezen zwemmen in het meer. Voor het avondeten hebben we heerlijke pasta met rode tomatensaus
gegeten. Na het avondeten is er een groepje wezen wandelen en de andere kinderen hebben de
vrachtwagenoptocht van de TT gekeken. We sloten de avond af met gezellige spelletjes en lekkere
borrelhapjes. De volgende dag ging vroeg de wekker, wat we moesten vroeg ontbijten en het huisje
weer netjes achterlaten, want om 10 uur werden we verwacht in Attractiepark Drouwenerzand.
Na een dag vol van ritjes over de kop, heen en weer zijn we om 14.45 weer op de fietst vertrokken naar
school. Hier kwamen we rond 16.10 aan. Het was een geslaagd kamp en de kinderen hebben zich
ontzettend vermaakt.

Formatie komend schooljaar
De samenstelling van het team is bekend. In het team zijn oude en nieuwe gezichten te zien. We zijn
heel blij dat we voor alle groepen enthousiaste leerkrachten hebben kunnen vinden.

Op dit moment is nog niet bekend welke docent komend jaar HVO zal geven. Zodra we hier meer over
weten, zullen we dit melden.

Onthulling nieuwe schoollogo
Inmiddels zijn de prachtige nieuwe schoollogo’s al gespot in de nieuwsbrief en op de website van de
school. Het logo van de school en het logo van de scholengroep worden nog officieel geïntroduceerd!
De onthulling zal op de allereerste schooldag na de zomervakantie feestelijk worden gedaan. De
kinderen verzamelen op het schoolplein. Onder tromgeroffel zal het nieuwe schooljaar geopend worden
en de vlag met het nieuwe schoollogo worden gehesen. Ouder(s)/verzorger(s) zijn van harte uitgenodigd
om hierbij aanwezig te zijn.

Jaarplanning schoolactiviteiten
Het inplannen van alle activiteiten is in volle gang. Aankomend schooljaar zal de jaarplanning op
verschillende manieren worden gecommuniceerd:
* Voor de zomervakantie zal de jaarplanning digitaal te vinden zijn op de website van de school en via
de SchoolsUnited app.
* Na de zomervakantie ontvangen de kinderen een school-informatiekaart met de belangrijkste data
van het schooljaar.
* Gedurende het schooljaar zullen in de nieuwsbrief de data van de aankomende activiteiten vermeld
staan.

