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Weekbericht schooljaar 2017-2018 11 juni – 18 juni 

Uit de teamkamer  

 

AGENDA 

Datum Wat Tijd + waar Voor wie 
14 juni Podia School. Tijd volgt 

in de volgende 
nieuwsbrief 

Groep 3/4 

15 t.m. 18 juni Leerlingen vrij  Alle leerlingen 

Maandag 25 juni OR vergadering 20.00 uur OR 

Dinsdag 26 juni SAC vergadering 19.30 uur SAC 

Maandag 2 juli MR vergadering 15.30 uur MR 

Dinsdag 3 juli Oud papier inzameling, 
Laatste voor de vakantie 

Dinsdag hele 
dag+ 
woensdagmorgen 

Iedereen  

 
 

Jarig deze week 
Zaterdag 16 juni Jo-Ann Loves Groep 8 

 

NIEUWS UIT SCHOOL 
Uitje kleuters en peuters 
Komende maandag, 11 juni, gaan de kleuters en peuters naar de Drentse 
Koe. Dit uitje wordt betaald door de OR en we vinden het natuurlijk erg 
leuk dat we van het geld van de acties iets leuks mogen doen!  

Aanwezigheid directie, teamleider & Ib-er 

Anja maandagmiddag 

Truida Maandag dinsdagmiddag  

Linda Maandag 
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Als het slecht weer wordt, zullen we niet naar de Drentse Koe gaan, maar naar Ballorig in Emmen.  
We vertrekken rond 8.30 uur. De leerlingen hoeven geen eten en drinken mee. 
Het is voor de peuters wel handig dat ze spullen voor verschoning (als dat van 
toepassing is) mee hebben. De kinderen krijgen iets lekkers, patat, een ijsje en 
ranja. We zijn rond 14.30 uur weer op school. 

 

BEDANKT. 
De moeder van Jarno heeft ons een kar vol strips gebracht. We zijn hier erg blij mee we kunnen 

ze goed gebruiken. Dank je wel!  
 

Samenwerking Parochie! 

Wij als school hebben een sterk verbindende relatie met onze kerk. We kunnen vaak gebruik maken van het 

naastgelegen grasveld.  Het contact is zinvol plezierig en warm! Wij willen 

dan ook in het bijzonder Ans en René Berendsen bedanken, maar ook onze 

pastor Myriam voor het helpen bij het voorbereiden van vieringen en 

activiteiten. We zijn trots op onze samenwerking en dankbaar dat we samen 

mogen blijven bouwen aan onze basis! 
 

LET OP: Open dag komt te vervallen. 

De open dag die op de kalender gepland staat (zaterdag 23 juni) komt te vervallen! 
 

Oudergesprekken. 

De kinderen hebben allemaal een briefje mee gekregen voor de oudergesprekken. Zou u die in kunnen vullen 

en voor vrijdag 15 juni inleveren. In de week van 9 juli vinden de 'verplichte' oudergesprekken plaats. U kunt 

dus tijdig aangeven wat uw voorkeur is. Als u het briefje niet inlevert wordt u ingepland door de leerkracht! 
 

Voor groep 7 is er een andere datum gepland, dit i.v.m. het zwangerschapsverlof van juf Inge Kiers. 
 

Extra lang weekend. 

Vrijdag 15 juni en maandag 18 juni zijn alle leerlingen vrij! 

 

Uit groep 1 en 2 
Social Schools 
Er zijn nog enkele ouders die zich niet hebben aangemeld voor Social Schools. Wil iedereen zich hiervoor 
aanmelden, anders mist u informatie. 

Uit groep 3 en 4  
Wat deden we deze week 
We zijn volop bezig met het aanbieden en oefenen van de tafels 1-2-5 en 10 de 
leerlingen die al meer aankunnen mogen uiteraard ook de andere tafels oefenen.  

Een leuke tip op YouTube kunt u van de verschillende tafels liedjesvinden deze 
worden op de vrijdag gezongen in de klas. Wellicht leuk om eens te bekijken. 
 

Podium. 
Op 14 juni hebben wij ons podium. De tijd wordt uiterlijk aanstaande maandag 
met u gecommuniceerd. We zijn druk aan het oefenen en vinden het leuk maar ook spannend. We hopen op 
uw komst. Als u vragen heeft kunt u bij juf Lisa terecht. 
 
 



Uit groep 7 en 8 
Toets 
Dinsdag 19 juni hebben de kinderen een taaltoets. De woordenlijsten liggen bij de kinderen in hun lade en 
gaan komende week mee naar huis.  
 

Toetsen groep 7 
De kinderen van groep 7 maken de komende week nog Citotoetsen.  
 

Oudergesprekken groep 7 

Op woensdag en donderdag 20 en 21 juni na schooltijd houd ik de 

oudergesprekken van groep 7. Wilt u bij mij aangeven welke dag u het 

beste uitkomt? Bij geen voorkeur wordt u door mij ingepland. Mocht 

het deze dagen niet lukken dan hoor ik het ook graag. In de avond 

vinden er geen gesprekken plaats.  

 

Trefwoord: Vol emotie  
In de twee weken van 18 t.m. 29 juni gaat het in Trefwoord over ‘Vol emotie’. 
Ieder mens heeft emoties, ook al toont de één ze meer dan de ander. Zonder emoties ben je niet compleet: 
een mens is meer dan verstand alleen. Emoties zorgen ervoor dat we de werkelijkheid kunnen beleven. Je 
beleeft iets als mooi, als beangstigend, leuk of verdrietig, om maar een paar emoties te noemen. En als je 
iemand met verdriet ziet, dan roept dat bij jou ook een gevoel op. Je reageert vanuit jouw gevoel door 
bijvoorbeeld diegene te helpen of te troosten. 

We willen de kinderen hun emoties leren kennen en benoemen;  
in de eerste week m.n. de emoties boos, bedroefd, bang en blij zijn. 
De jongste kinderen spelen ‘Emotie-memory’ met van elk van deze emoties 
kaartjes met gezichten die dat uitdrukken. 
In de tweede week ontdekken de kinderen hoe verschillend mensen met emoties 
omgaan. Ze horen dat sommige mensen emoties wegstoppen en dat anderen 
zich erdoor mee laten slepen. Ze leren dat het belangrijk is om emoties te 
verwerken en daarbij hoe fijn het is als anderen met je meeleven en dat zij dat 
ook kunnen.  

Bij deze emoties wordt het verhaal van David verder verteld.  
De bijbel is een boek vol emoties en ervaringen van mensen bij leven en dood, bij 
haat en liefde. Ook David toont zijn emoties regelmatig.  
Als hij hoort dat zijn vriend Jonatan en Saul gestorven zijn, scheurt hij van verdriet 
zijn kleren en heft een klaaglied aan.  
Als David zelf koning is toont hij zijn blijheid als de ark van Gods verbond 
Jeruzalem binnengedragen wordt. Hij begint te zingen en te dansen voor de ark, 
op blote voeten: zo raar, dat zelf zijn vrouw het niet normaal vindt.  
Dan wordt David verliefd op Bathseba. Hij laat zich meeslepen door die emotie, 
ook al is hij zelf getrouwd en Bathseba ook. Hij wil Bathseba en stuurt haar man de dood in. 
Als de profeet Nathan hem met een verhaal een spiegel voorhoudt, toont David zijn spijt over wat hij gedaan 

heeft om Bathseba te krijgen. Spijt is ook een 
emotie. 
 

Het project in midden- en bovenbouw eindigt 
met een lied waarin al deze emoties van David, 
en ondertussen ook die van de kinderen, 
terugkomen. Hiernaast één couplet, maar bij 
welke emotie? 
 

De brok in mijn keel laat mij zachtjesaan 
huilen 
Mijn tranen zijn zout en ontelbaar misschien. 
Laat mij in het donker maar eventjes schuilen. 
Ik wil nu gewoon even niemand meer zien.  



Uit de parochie 

Samenwerking kerk & school 
De Mariaweek was een succes. We mochten maar liefst méér dan 1000 bezoekers ontvangen! 
 Hierbij nog een paar foto’s van de kinderen die druk bezig zijn met het beschilderen van de Mariabeeldjes. 
Dit deel van de expositie werd ook heel leuk gevonden. Dank namens de commissie aan het team en de 
kinderen. 
 
  



VAN DERDEN 
 


