juni 2019
Beste ouders en verzorgers,

AGENDA juni:
3 - 20 Cito toetsen
4 Bestuursvergadering
6 Schoolfotograaf
10 2e Pinksterdag; vrij
11 STUDIEDAG kinderen vrij
13 Kijkmiddag 14.30—15.15
uur
16 Vaderdag
17 Ouderraad vergadering

17 Kijkmiddag 14.30—15.15
uur
18 Clinics tennis groep 3-4-5
18 Feest Kindcentrum 15.30
uur
18 MR vergadering
21 Piekdag kinderen vrij
27 Tienminuten gesprekken
AGENDA juli:
2 Bestuursvergadering
2 Tienminuten gesprekken

3 Rapport groep 1-7
4 Afscheid juf Wilma
10 Rapport groep 8

Het schooljaar nadert zijn eind en in de komende weken hebben wij nog
veel te doen. In de groepen 8 gonst het van liedjes en het speellokaal wordt
bezet door knutselende leerlingen; de musical van groep 8 is in de maak!
Onze groepen 8 hebben het helemaal verdiend om toe te werken naar een
goede afsluiting. Zij hebben heel hard gewerkt dit schooljaar en zij hebben
hun schoolcarrière afgesloten met mooie resultaten, waardoor de leerlingen op het vervolgonderwijs van hun keuze een goede start kunnen maken. Als school zijn we trots op onze kinderen van groep 8: met de nieuwe
eindtoets Route 8 hebben zij een gemiddelde gescoord van 222. De ondergrens van de inspectie is voor onze school 203, het landelijk gemiddelde is
voor vergelijkbare scholen 211, de bovengrens is 219 en groep 8 heeft daar
nog boven gescoord! Wat een toppers!
In de groepen 2 tot en met 7 nemen wij deze weken de verschillende cito
toetsen af op het gebied van lezen, rekenen en spelling. De rapporten geven wij mee op 3 juli en daarvóór heeft u de gelegenheid om met de leerkrachten in gesprek te gaan op 27 juni en 2 juli. U krijgt hiervoor nog een
uitnodiging. Om een goed beeld te krijgen van wat uw kind in de groep gedaan heeft, organiseren wij twee kijkmiddagen op 13 en 17 juni. Uw kind
kan u dan zijn of haar schoolwerk laten zien. De leerkracht is in de groep
aanwezig, maar hij of zij kan niet ingaan op persoonlijke vragen over uw
kind. Wilt u die bewaren voor de 10 minuten gesprekken?
Op de studiedag gaan wij met het team aan het werk met een aantal onderwerpen voor het nieuwe schooljaar: de Gouden Weken (groepsvorming
in de eerste weken van het nieuwe schooljaar), Ouderbetrokkenheid 3.0
(hoe kunnen we als school, ouders en kind nog meer samen optrekken) en
Opbrengstgericht werken (hoe helpen we kinderen nog beter om die resultaten te halen die passen bij het kind, niet alleen de schoolvakken, maar
bijvoorbeeld ook op het gebied van zelfstandigheid en Leren Leren).
We hopen een laatste aantal mooie weken, waarin we het schooljaar goed
samen afronden.

10 Uitzwaaien groep 8
10 Afsluiting schooljaar
12 om 12.00 uur:
ZOMERVAKANTIE
t/m 25 augustus 2019

Nicolaasnieuws

Trefwoord in mei
Tijdens het laatste blok van Trefwoord komen verschillende thema’s aan de orde. We gaan het hebben over
= Doen; Over denken en doen, over maken en breken, over daadkracht en zwakte. Hierbij lezen we de verhalen over de daden van Simson.
= Aanwakkeren; Over aarzelen en doorpakken, over lauw volk en enthousiasme, over bemoediging en inspiratie. Dit thema hoort bij Hemelvaart en Pinksteren.
= Onderscheiden; Over verschillen zien en erkennen; over omgaan met verscheidenheid en jezelf blijven.
We vertellen over het leven van Daniël aan het Perzische hof.
= Reizen Over dwalen of reizen. Zwerven of op pad zijn met een opdracht.

Van de ouderraad mei
Schoolfotograaf

Op donderdag 6 juni komt de schoolfotograaf. Dit jaar zullen er naast de gebruikelijke
groepsfoto’s ook broers/zussenfoto’s worden gemaakt. Deze broers/zussenfoto’s zijn alleen voor de kinderen
van onze school. We willen benadrukken dat alleen broers en zussen die bij ons op school zitten, op de foto
komen. Het is voor ons jammer genoeg praktisch niet te organiseren om andere broers en zussen op de foto te
zetten. Het advies is om de kinderen vrolijke/kleurrijke kleding aan te trekken! Wij houden bij het maken van
de foto’s rekening met de gymnastieklessen, dus uw kind heeft donderdag gewoon gym.

Afscheid Wilma de Borst
Juf Wilma neemt eind dit schooljaar afscheid van onze school, om van haar welverdiende pensioen te gaan
genieten. Zij is lang aan onze school verbonden geweest; als orthopedagoge heeft zij met heel veel van onze
leerlingen gewerkt aan bijvoorbeeld het versterken van het zelfvertrouwen, het verminderen van faalangst en
het geven van inzicht in hoe leerlingen omgaan met boosheid of verdriet. Zij zal op 2 juli afscheid nemen van
de leerlingen en op 4 juli van het team en het bestuur. We wensen haar een heel fijne tijd met veel nieuwe
leuke bezigheden!

Pleinregels
We willen alle ouders en verzorgers vragen om met het team samen op te letten dat onze kinderen zich aan de
pleinregels houden: we lopen op het schoolplein met de fiets aan de hand, tafeltennistafels zijn om op te tafeltennissen en picknicktafels zijn om aan te zitten. Hiermee zorgen we ervoor dat het plein een veilige omgeving
voor alle gebruikers is.

Nieuws
Vrijdag 14 juni vind de jaarlijkse KiXxx buiten activiteit plaats. Dit schooljaar hebben we alweer 4 fantastische kinderdisco's gehad. Ook nu willen
we het schooljaar weer goed afsluiten met een superleuke buitenactiviteit. Dans & Theatergroep Apropos
heeft voor jou een dolfijne activiteit verzonnen.
Wat je precies gaat doen verklappen we nog niet, maar je zal je als een vis in het water voelen.
Let op de iets gewijzigde tijden.
Groep 3 t/m 5: 18:00 – 19:45
Groep 6 t/m 8: 20:15 – 21:45
Locatie: Familie Haarman Hagenvoorderdijk 3
Tot 14 Juni, KiXxx

E-books voor het hele gezin met
de VakantieBieb

Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen.
Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt
een terugval van het AVI-niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie
en biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin.
De VakantieBieba-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te
downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid
te zijn van de bibliotheek.
De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.

Hallo jongens en meisjes van groep 3 en 4,
Wil jij graag slagbal (leren) spelen?
Doe dan mee aan ons slagbaltoernooi!
Het is op woensdagmiddag 3 juli van 15.00 tot ongeveer 17.00 uur bij honkbalvereniging HSV Eagles
(Colmschaterstraatweg 3). Maak met je vriendjes/vriendinnetjes een team van 7 tot 12 spelers.

Geef jullie team voor 19 juni op door een mail te sturen naar wilma.dinsbach@gmail.com en kom op 3 juli slagbal
spelen tegen teams van een andere scholen of van je eigen school. Want voor slagbal spelen ben je nooit te jong!
Onze kantine is die middag open, maar je mag ook zelf eten en drinken meenemen.
Wil je alvast een keertje oefenen, of kun je niet op het toernooi zelf meespelen?
Kom dan op woensdag 12 juni, vrijdag 21 juni of woensdag 26 juni van 16.00 tot 17.00 meetrainen op ons veld.
Groetjes,
Wilma Dinsbach HSV Eagles Deventer

