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NIEUWS VAN DE DIRECTIE
Beste ouders/verzorgers en kinderen,
Vorige week vertelden we enthousiast over de start van de thema’s in de kleutergroepen tot en met de
groepen 5. Deze week nemen we u mee in de thema’s van de groepen 6 t/m 8.
De groepen 6 verdiepen zich in het thema van de Romeinse Tijd. Groep 7 en groep 8 onderzoeken de
verschillen en overeenkomsten tussen landen met betrekking tot politiek, economie, oorlogen etc.
En daarnaast werken de groepen 8 met veel plezier hard aan hun musical.

Deze week heeft de leerlingenraad de eerste bijeenkomst gehad. In verband met Corona was dit een
beetje op de lange baan geschoven. Maar afgelopen donderdag hebben we tijdens een gezellige
lunch allerlei onderwerpen met elkaar
besproken. De leerlingen uit de
leerlingenraad hadden zich goed
voorbereid. We hebben gesproken over de
onderwerpen die we graag meer aandacht
willen geven op onze school, zoals de
speelplaatsafspraken, ondernemen - hoe
ga je met geld om, presenteren van een
thema ‘door jong, voor oud’ etc.
Aanstaande donderdag komen we weer bij
elkaar om te bespreken aan welk
onderwerp we met elkaar in de school
willen gaan werken.
Naast de thema’s bereiden we ons ook verder voor op het volgende schooljaar. Dat richt zich op het
besluiten van het aantal groepen waarmee we gaan starten volgend jaar tot praktische zaken regelen
rondom het gebouw, het schoolplein, het bestellen van alle nieuwe schoolmaterialen etc.
Kortom we zijn in deze weken, waarbij we langzaam richting het einde van het schooljaar gaan, samen
al weer druk bezig om volgend jaar goed voorbereid en fijn te kunnen starten.
Daar hoort ook een opgeruimde school bij.

In de hal hebben we allerlei spulletjes van leerlingen verzameld, die op enig moment zijn
achtergebleven in de school. We willen u vragen, als u iets mist, of u deze achtergebleven spulletjes op
zou willen halen.
Via deze nieuwsbrief willen we Hebbes, de kringloopwinkel, bedanken voor het
sponsoren van educatieve spellen. Ontzettend bedankt voor dit geweldige gebaar!

We genieten met z’n allen van het mooie weer. Denkt u eraan om uw kind in te smeren met
zonnebrand zodat er onbezorgd kan worden buiten gespeeld.

➢ 04-06 kleuters vrij
➢ 14-06 schoolreis, meer info ontvangt u volgende week bij het Bolsterbericht.
Leerlingen nemen deze dag zelf lunchpakket mee in rugzak met naam erop.
OPROEP HOUT VOORVOGELHUISJES EN EEN INSECTENHOTEL
De groepen 4 zijn nu een aantal weken bezig met het thema Groeien en Bloeien,
De moestuin.
Inmiddels zijn de voorbereidingen voor een insectenhotel gestart.
Ook willen we vogelhuisjes gaan maken met de kinderen.
Hiervoor hebben we hout nodig.
Indien u een stuk hout kunt missen van maximaal 1 meter lang,
niet te breed en te dik, dan houden wij ons aanbevolen. Kinderen moeten er mee
kunnen werken.
Daarom is te dik hout niet handig.
Indien u hout kunt missen dan kunt u dit in een grote bak stoppen.
Deze bak staat onder het afdak bij de kleuters, tegen de muur.
Op de bak staat dat deze bedoeld is voor het inzamelen van hout.
Bij voorbaat onze dank.
Namens de leerkrachten van de groepen 4 en de werkgroep Moestuin.

LEERLINGEN
02-06 Sep Coppens 1-2A
03-06 Lars Ermens 8A
03-06 Eva Sebregts 5A
04-06 Dex van Opstal 6A
05-06 Abdul Lukwago 3B
06-06 Solonge Peijs 8A
06-06 Evy Spierings 5A
08-06 Rik van Kemenade 6B
08-06 Elvira Mutesi 4B
08-06 Mats de Swart 1-2D
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