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Vakantierooster 2016-2017
Het schooljaar is nog niet voorbij, maar dit is alvast het vakantierooster (gedeeltelijk) voor het
volgende schooljaar. De vrije dagen na de Pasen worden in de volgende nieuwsbrief vermeld
omdat hier nog enige discussie over is.
De school kan zelf nog een aantal margedagen invullen, maar deze worden in de jaarkalender
opgenomen. ( na de vakantie ontvangt u deze)

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie

17-10-2016 t/m 21-10-2016
26-12-2016 t/m 06-01-2017
20-02-2017 t/m 24-02-2017
14-04-2017 t/m 17-04-2017

Verkeer- Op maandagmiddag 23 mei a.s. gaan de groepen 7 en 8 naar de Jan Ligthart i.v.m.
verkeerseducatie aangaande de “dode hoek”. Deze lessen worden gegeven in een speciaal
daarvoor ingerichte bus die op deze middag op het Boeremaplein geparkeerd staat.
Streetwise- Dit educatieve project, 10 mei j.l., is prima verlopen. De kinderen hebben weer
veel geleerd over veiligheid in het verkeer.
Delfsail- Op vrijdag 1 juli a.s. gaan de kinderen van groep 5 t/m 8 meedoen aan een spannende
speurtocht, door de haven van Delfzijl, in het kader van Delfsail.
Foto’s en rapportenDenkt u aan het retourneren van de rapporten en het geld voor de schoolfoto’s en/of de
foto’s?!
Uit de groepen
Groep 1 en 2
De koningsspelen en Moederdag zijn alweer voorbij. De moeders zijn erg verwend; sommigen
door een potje thee anderen door zonnebloempitten en enkele moeders hebben een heuse
schoonheidsbehandeling op school gekregen door hun eigen kind.

Nu gaan we weer werken aan het herkennen van onze eigen letters, en het nazeggen van 5
woorden. Ook moeten ze weten wat het eerste of het laatste woord is, verschil weten tussen
een letter en een cijfer en we moeten ook leren om alleen een opzegversje op te zeggen.
Best wel spannend hoor!
We gaan leren sorteren op lengte en grootte, structureren in 2-, 5- en of 10 tallen, wegen met de
weegschaal, onderscheiden van schaduwen, vouwen van rechte en schuine kruizen en vliegers,
woorden tellen in een zin en werken met plattegronden.
En dat is niet makkelijk hoor!
De kapsalon / schoonheidssalon , waarin bijna elke kleuter een kappersbehandeling heeft
gekregen van de moeder van Elin(waarvoor alsnog onze dank) hebben we nu omgetoverd tot
een heuse snackbar !
Daar gaan we frietjes, frikandellen en ……………………halen.

De vele moestuintjes zijn nu buiten. Die moeten we ook verzorgen en natuurlijk gaan we weer
lekker spelen.
Groep 3 en 4
Hopelijk heeft iedereen genoten van de meivakantie en de pinksterdagen. Het weer zat helaas
niet altijd mee. Nu de laatste weken nog even hard aan het werk voor de zomervakantie.
Volgende week is de rekentoets in groep 3 en 4 en sluiten we kern 11 af in groep 3. Dan
beginnen we met het laatste blok rekenen in beide groepen en taal in groep 4 en in groep 3
staten we in week 22 met de afsluitende kern van veilig leren lezen. Hier ontvangt u via de mail
de ouderbrief nog van.
De eind Cito toetsen staan gepland in week 24 en 25. In week 24 wordt rekenen en spelling
getoetst en in week 25 woordenschat en begrijpend lezen. In beide weken wordt ook het
technisch lezen getoetst middels de DMT (drie minuten toets) en een AVI toets.
Verder gaan we 5 juli nog naar de bibliotheek voor het project vakantielezen. Hier hebben de
kinderen al een brief over meegekregen.
Voorafgaand aan dit alles is in week 23 nog de avondvierdaagse en de meesters en juffendag.
Over de meesters en juffendag volgt nog meer informatie.

In de volgende nieuwsbrief kunt u weer nieuws uit de groepen 5 t/m 8 lezen.

Belangrijke data en andere zaken
23 mei: verkeer groep 7,8 “dode hoek”
7 juni: praktisch verkeersexamen groep 7
6 t/m 9 juni: avond 4-daagse
10 juni : meesters- en juffendag
14 juni: ouderraadsvergadering
16 juni: oud papier
2e helft van juni: Citotoetsen voor groep 1 t/m 7
20 t/m 22 juni: schoolreis groep 7/8
28 juni: schoolreis gr. 1 t/m 6
29 juni: margedag, alle leerlingen vrij
1 juli: speurtocht in het kader van Delfsail voor de groepen 5 t/m 8
7 juli: jaarlijkse barbecue (bij een goede weersverwachting)
12 juli: spellletjeskermis
13 juli: musical groep 7 en 8
14 juli: oud papier
15 juli: iedereen vrij – Start van de zomervakantie die duurt tot 29 augustus!

