
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vr 15 juni:    Studiedag » Alle kinderen vrij 

ma 18 juni:    20.00: Ouderraad  

di 19 juni:     Kleuterdag 

di 19 juni:    Groepen 6 Polderproject 

di 19 juni:    20.00: Medezeggenschapsraad 

ma 25 juni:    Schoonmaakavond 

di 26 juni:    Groepen 1/2-B en 1/2-C: Excursie Singer Laren 

vr 29 juni:    Groep 1/2-A: Excursie Singer Laren 

vr 29 juni:    Tweede rapport 

ma 2 en di 3 juli:   Oudergesprekken 

vr 6 juli:    Slotfeest / Afscheid meester Jacques 

di 10 juli:    Groepen 3: Bezoekerscentrum ’s-Graveland (Met de boswachter op pad) 

di 10 juli:    Afscheidsavond groep 8 

wo 11 juli:    11.00: Doorschuiven naar nieuwe groep 

do 12 juli:    Groepen 5 en 6: Geofort in Herwijnen 

vr 13 juli:    12.00: Begin zomervakantie 

ma 16 juli t/m vr 24 augustus: Zomervakantie 

 

 

Volgende week gaan we verder met het thema: Vol emotie. 

Inhoud: Over het gevoelsleven van David, zijn liefde voor God, voor muziek, voor 

Batseba; zijn verdriet om de dood van Jonatan. Zijn spijt over wat hij gedaan 

heeft.  

Groepen 1 t/m 4:  

David huilt (2 Samuël 1); David danst (2 Samuël 6, 12-22). 

Groepen 5 en 6:  

David heeft verdriet (2 Samuël 1); David is blij (2 Samuël 6, 12-22). 

Groepen 7 en 8: 

David rouwt om Saul en Jonatan (2 Samuël 1); David danst bij de heilige kist (2 

Samuël 6, 12-22). 

 

 

 

 

Deze weken gaat het bij onze lessen sociaal-

emotionele vorming, aan de hand van de 

methode Kwink, over Mediawijsheid.  

We willen de kinderen duidelijk maken dat je 

altijd met anderen moet delen wat je op 

internet doet en ook wat internet met hen doet. 

Dus dan snap je ook de Kwink van de Week: 

“Internet: vertel wat je ziet!” en “Eng filmpje? 

Weet wat je kunt doen!” en “Internet: valt je iets op, deel het!” 

Trefwoord 
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De ervaringen van de afgelopen jaren leerden diverse leerkrachten dat sommige 

ouders liever op een ander moment zich aanmelden voor het schoonmaken dan 

op de geplande gezamenlijke avond. Daarom is de schoonmaakavond op 

maandag 25 juni ditmaal allen voor de ouders van de groepen 1/2 en 4. De 

ouders van de andere groepen worden door de betreffende klassenouder of 

leerkracht geïnformeerd over de dag waarop zij op school worden verwacht.  

 

 

 

 

 

Vanuit het schoolfonds stelt de ouderraad ieder jaar 10 euro beschikbaar om aan het eind van het schooljaar 

een educatieve excursie te organiseren. Met dit bedrag kan in elk geval een groot deel van de kosten 

gefinancierd worden. Inmiddels is bekend welke bestemmingen er zijn gekozen: 

- Groepen 1/2: Singer Laren (B en C op dinsdag 26 juni; A op vrijdag 29 juni) 

- Groepen 3: Bezoekerscentrum ’s-Graveland (Met de boswachter op pad) (dinsdag 10 juli)  

- Groep 4: 

- Groepen 5 en 6: Geofort in Herwijnen (donderdag 12 juli) 

- Groepen 7 en 8: Universiteitsmuseum (maandag 9 juli) 

 

De specifieke afspraken hierover worden via de eigen leerkracht(en) en/of klassenouder(s) geregeld. 

 

 

 

 

In de vorige nieuwsbrief schreef ik al over de studiedag van morgen. Het wordt een mooie dag, dus de kinderen 

(en u misschien ook) kunnen gaan genieten van de vrije dag. 

Wij gaan ons ondertussen op school buigen over de plannen voor volgend jaar. Ik hoop u daarover volgende 

week het een en ander te kunnen melden. Dan zal de nieuwsbrief dus waarschijnlijk langer zijn dan deze 

keer… 

 

  
Met vriendelijke groet 

en alvast een heel mooi weekend gewenst,        

Jacques van der Vlies 

 

 

 

Schoonmaakavond maandag 25 juni 

Eindejaarsexcursies 

Ten slotte 


