
Nieuwsbrief nr. 11

18
e
jaargang           Vrijdag 4 juni 2021

Elfde nieuwsbrief

De themaweek is inmiddels alweer achter de rug. We hebben

veel leuke dingen gedaan, zo zijn er workshops gevolgd. Is er

gekeken naar hoe plantjes groeien, zijn er wespen en

bijenhotels gemaakt. Al met al een geslaagde themaweek.

Het schooljaar gaat alweer in een vliegende vaart voorbij. Op

school zijn we dan ook druk bezig om te bekijken hoe volgend

schooljaar eruit gaat zien. We starten volgend jaar met een

aantal nieuwe ontwikkelingen en in de week van 21 juni zullen

we u daarover meer vertellen via een informatie-avond. De

uitnodiging hiervoor ontvangt u volgende week. Ook hopen we dan duidelijk te hebben hoe de groepsverdeling

zal zijn en welke leerkrachten in welke groep komen. Achter de schermen wordt hier nog even hard aan

gewerkt.

De kinderen zijn ondertussen hard aan het werk met hun gestelde doelen op leergebied, maar ook op het

gebied van de denk- en doevaardigheden. Dit zijn de voorwaarden die nodig zijn om ook goed te kunnen leren.

De afgelopen weken hebben we door de hele school gewerkt aan het doel: ‘Samen kunnen we meer dan alleen’.

Daarin stond samenwerken, maar ook bijvoorbeeld hulp vragen centraal. De komende weken werken we

schoolbreed aan het doel ‘Ik werk nauwkeurig’.

Verderop in de nieuwsbrief vindt u nog informatie over groepen, Kanjer en KOW.

Veel leesplezier!

---------------------------------------------------------

Wisseldag

Op donderdag 15 juli gaan alle kinderen van half 2 tot kwart over 2

een kijkje nemen in hun nieuwe groep.

Zo kunnen de kinderen alvast kennismaken met de nieuwe juf of

meester en eventueel ook de nieuwe kinderen in de groep. We hopen

op deze manier de start van het schooljaar een beetje minder

spannend te maken.

---------------------------------------------------------



Kanjer in groep 8

Deze periode staat de denkgewoonte “Samen

kunnen we meer dan alleen” centraal in de klassen

en dus ook in groep 8. Dikwijls wordt er

samengewerkt binnen de groep tijdens

verschillende lessen. Dat is niet alleen fijn, maar is

ook gericht op het samen delen van kennis. De

belangrijkste voorwaarde om samen te kunnen

werken is vertrouwen hebben in elkaar.

De les van Kanjer ging dan ook over vertrouwen. De

kinderen staan allemaal in een grote kring. In de kring staan enkele leerlingen die heen

en weer worden gestuurd door hun klasgenoten. De lopers mogen niet kijken en moeten

volledig vertrouwen op de aanwijzingen van hun klasgenoten om niet met elkaar te botsen. Een hele leuke

oefening waarbij samenwerken en vertrouwen centraal staan.

---------------------------------------------------------

Juf Hanneke 25 jaar onderwijs

Precies vandaag op 4 juni is Juf Hanneke 25 jaar in het onderwijs. Juf Hanneke is

vanochtend verrast met een mooie bos bloemen en een versierde school.

---------------------------------------------------------



Nieuws vanuit de groepen

Groep 3

In groep 3 hebben de kinderen de afgelopen tijd ook aan het project "happy bee"

gewerkt.

De huis-bij Zoem van de leesmethode

vliegt het hele jaar al door de klas met

allerlei letters en woorden dus dit

thema sprak de groep gelijk aan. We

zijn begonnen met een placemat in

groepjes, hierop schreven de kinderen

wat zij al wisten over de bij, nou dat

was bijzonder veel ! Daarna hebben we

allerlei nieuwe dingen over de bij

geleerd zoals hoe de bij groeit en waar hij wel en niet van

houdt.

We hebben bloembollen geplant en we houden daar een

dagboek over bij. Wat zien we gebeuren met de bolletjes en

wanneer zou de eerste bij op de bloem komen? Spannend hoor!

Groep 7

Stukjes geschreven door de kinderen van groep 7

Annet:

Groep 7 is een super leuke groep. We doen superveel leuke dingen zoals sportlessen, just dance en veel

knutselen. We hebben een insectenhotel gemaakt en we hebben van de plus kinderen leuke informatieve

lessen gekregen; 3 lessen in het bos en 1 les van Jop (gymmen op het schoolplein).

Jop:

We gingen een insectenhotel maken en je had echt plezier in het bouwen van het hotel.

We hadden al een inwoner voordat het klaar dat was echt grappig!

Je moet ook een keer is een  insectenhotel bouwen thuis het is leuk maar je moet wel wat spullen hebben om

het te bouwen.

Elena:

Hoi de Louise de Coligny is de beste school van Nederland. In groep 7 is het super leuk omdat we met de

sportkunde super leuke activiteiten doen buiten. Vandaag ook was super gezellig we deden jongens tegen de

meisjes. De jongens hadden gewonnen. jammer. We kregen ook les van de kinderen van pluswerk. Rinske had

haar les gedaan over bloemen. We gingen met de hele klas naar het Nollebos. Was super leuk. We hadden ook

les van Fenna over zand. We gingen naar het badstrand op de boulevard. We moesten zandkastelen bouwen.

En we hadden natuurlijk ook les van Nina. Dat ging over insecten.  Ook toen gingen we naar het Nollebos. Iets

meer als een week geleden hadden we les van Jop. We gingen sportactiviteiten doen zoals hockey en voetbal.

----------------------------------------------------------



Vanuit de strandjutters

Veel ruimte op de BSO op woensdag

We zijn sinds kort open op woensdag met de BSO. Op de woensdagen is er nog ruimte voor nieuwe

aanmeldingen. Hoe meer kinderen hoe meer plezier! Wilt u uw kind(eren) op de woensdag aanmelden? Kijk

voor meer informatie op: https://www.kinderopvangwalcheren.nl/

----------------------------------------------------------

Jumbo Vader bedankt!

Jumbo Vader Vlissingen heeft ons voor de koningsspelen flesjes

water en appeltjes gesponsord. Daar waren wij op deze gezellige

en sportieve dag heel blij mee!

----------------------------------------------------------

Agenda schooljaar 2020-2021

Vakantierooster 2020-2021

2 april 2021 Goede vrijdag

5 april 2021 Tweede paasdag

26 april t/m 7 mei 2021 Meivakantie

13 en 14 mei 2021 Hemelvaart

24 mei 2e Pinksterdag

26 juli t/m 3 september 2021 Zomervakantie

Studiedagen 2020-2021

1 juli 2021 donderdag

Bijzondere dagen

15 juli Wisseldag

-------------------------------------------------------

https://www.kinderopvangwalcheren.nl/


Vakantierooster schooljaar 2021-2022

Onderstaand het vakantierooster voor komend schooljaar. Dit kunt u

alvast in uw agenda noteren.

25 t/m 29 oktober 2021 Herfstvakantie

27 december 2021  t/m 7 januari 2022 Kerstvakantie

28 februari  t/m 4 maart 2022 Voorjaarsvakantie

15 april 2022 Goede vrijdag

18 april 2022 Tweede paasdag

25 april t/m 6 mei 2022 Meivakantie

26 en 27 mei 2022 Hemelvaart

6 juni 2e Pinksterdag

25 juli t/m 2 september 2022 Zomervakantie


