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AGENDA
Mei:
26&27: Hemelvaartsdag, VRIJ
Juni:
6: 2e Pinksterdag, VRIJ
7 t/m 14: Techniekweek
14: Kijkmiddag
16: Schoolreis groepen 5&6
16: Schoolvaardigheid Rutbeek gr. 7&8
17: Theater gr 4&5
21: Schoolreis groepen 3&4
22: Studiedag, leerlingen VRIJ
23: Rapport mee
24: Run & Lunch (hele school)
(sponsorloop+eetkraampjes)
28 t/m 1 juli: Schoolreis groepen 8
Juli:
4: Rapportavond
11/12: Musical groep 8
13: Afscheid groep 8
14: Laatste schooldag

ZIEKMELDINGEN LEERLINGEN: GRAAG BELLEN TUSSEN 8.00 UUR EN 8.15 UUR

053-4618000

RUN & LUNCH (24 JUNI)

De afgelopen periode mochten er gelukkig weer heel veel
activiteiten doorgaan zoals we dat ‘gewend’ waren. Inmiddels is het
einde van het schooljaar in zicht en vonden we het samen met de
ouderraad een mooie gelegenheid om het schooljaar op een
bijzondere manier te vieren.
Op 24 juni organiseren we een sponsorloop op de Avanti velden
waarbij de kinderen zich kunnen laten sponsoren.
Meer informatie volgt binnenkort.
Vanaf 12.00 uur organiseert de ouderraad een kleine zomermarkt op
het kleuterplein. Voor een klein bedrag kun je wat lekkers eten en
drinken kopen, is er muziek en kijken we er naar uit om het jaar alvast
gezellig af te sluiten.
Dus zet vrijdag 24 juni in de agenda. Kom je/jullie kinderen
aanmoedigen tijdens de sponsorloop en blijf daarna vooral nog even
gezellig op het plein. Koop iets lekkers bij een van de kramen en
lunch mee.
Iedereen is van harte welkom!
Ook namens de ouderraad: tot 24 juni!
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NIEUWS UIT GROEP 3
Ik heb het super leuk ge hat
Op de boedrij we hebben
Een speur toght ge baan
Met alemaal koejen en we
Hebben ook heel veel ge
Leert en wat we ge daan
Hebben is een nep koe gemolken
En nog veel meer
Rosalie

Ik ben in de boe dreig weest
Ik zag de poesun en de koe
Ik heb de koe gu melkt
Ik heb de kalfjes geaaid
Ik heb boter gemaakt
Pepito

We zijn op de boerderij geweest en we hebben een
Babykitten geaait en we hebben een nep koe gemolken en
Een kalf geaait en een speurtocht gedaan en geleerd wat
Koeien eten hooi en gras graan mais
En nog veel meer
Nora
Ik heb de kitens ge aajt
Ik heb de koe ge melkt
Ik heb met krijt op een koe getekend
Ik heb van melk boter gemaaktIk heb tikkertje ge daan
Lennon
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NIEUWS UIT KLEUTERGROEPEN A&B
De voorstelling “De walvis”
Kleutergroep B heeft op school naar de
voorstelling “De walvis” gekeken.
De muzikale, interactieve voorstelling werd
gespeeld door Katiuscia Principato.
De voorstelling was superleuk! De kinderen
hebben goed meegedaan.
Wat een regen wat een wind,
Kijk eens wat ik hier nu vind,
Op het strand zo koud en nat, wat is dat?
Ik kom langzaam dichterbij.
Kijkt dat ding nou ook naar mij?
Ik weet denk ik wat het is….
Een Walvis
Een vriendschap tussen een walvis en een
mens…dat kan echt!
(2 juni gaat kl.groep A naar de voorstelling)
Schoolreis
Eindelijk mochten we samen met de kleutergroepen
op schoolreis naar Giga Konijnenhol.
Het was heel spannend omdat we met de bus gingen!
De kinderen hebben de hele dag door heerlijk
gespeeld. Samenspelen ging heel goed.
Na de voorstelling van Beerze en Bultje kregen de
kinderen patat en snacks. Daarna mochten de
kinderen nog even spelen. Als afsluiting kregen ze
nog een lekker ijsje.
Het was zeker een geslaagde dag!
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PBS REGEL VAN DE WEEK

Na de vakantie besteden we aandacht aan de volgende regel:
week 22:
Extra ruimtes: Vraag toestemming om de ruimte te gebruiken, laat
elkaar rustig werken, laat de ruimte netjes achter

THEMAWEEK
Van dinsdag 7 t/m dinsdag 14 juni hebben wij op school de
themaweek techniek.
In deze week staat het thema Energie centraal. In de groepen
worden verschillende lessen en actieve workshops gegeven.
We starten met een spetterende opening die wordt
gepresenteerd door een gekke professor en we sluiten de
week af met een kijkmiddag op dinsdag 14 juni waar alle
ouders in de groepen mogen komen om te kijken naar
onze werkstukken.

ACTIVITEITEN

Op zondag 3 juli komt
kinderboekenschrijver Jacques Vriens het
verhaal 'De Kindertemmer' vertellen in
sporthal de Brug.
Het verhaal wordt
muzikaal omlijst door
het orkest van
Muziekvereniging
Wilhelmina.
De entree is gratis, en
wordt georganiseerd
voor alle basisscholen
in Glanerbrug!

Voor het aanbod in opvoedkundige
tips en hulp: https://www.loes.nl

Voor interessante uitjes met de kinderen:
https://www.uitinenschede.nl/agenda
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