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Enkele data
15 juni: Infobulletin

22 juni: appels van Rotary

28 juni: studiemiddag

28 juni: MR-vergadering

6 juli: appels van Rotary

14+15 juli: ouder-kindgesprekken

20 juli: infobulletin

22 juli: Slotfeest/ Meesters-juffendag

23 juli: kinderen vrij, daarna zomervakantie

Beste ouders en verzorgers,
Wat later dan gebruikelijk, krijgt u het nieuwe bulletin. Een korte deze keer, maar wel een met een belangrijk bericht over de 
verlengde schooldag volgend jaar. 
Overigens zijn we op de achtergrond bezig met een extra PR-impuls. Met extra zichtbaarheid om de school en op internet 
hopen we meer mensen enthousiast te maken voor onze school. Toch is gebleken dat de belangrijkste reclame het verhaal 
van ouders is. Positieve verhalen over de school werken erg goed in de strijd om de leerling. En wie weet lopen er over een 
tijdje veel meer leerlingen binnen de muren van de school.

In de afgelopen maand is erg hard gewerkt op school. Er zijn toetsen afgenomen, creatief gewerkt aan diverse activiteiten en 
we mochten weer op schoolreis en kamp. Kortom: het bruist weer.

Overigens missen we u als ouders/verzorgers wel erg. Het is al lang erg stil in de school. Nu de maatregelen langzaamaan 
worden versoepeld, kunnen we ook vooruitkijken. Hopelijk kunt u als ouder de school weer in, kunnen we weer 
unit-doorbroken activiteiten en leermomenten organiseren. Want dat missen we heel erg.

Verlengde schooldag
Volgend jaar gaan we op school iets nieuws doen. We gaan 
namelijk drie middagen (op maandag, dinsdag en 
donderdag) een verlengde schooldag organiseren. Op die 
momenten wordt onder leiding van een onderwijsassistent 
gewerkt aan een pedagogisch en didactisch programma. 
Omdat het een nieuw concept is, weten we de details nog 
niet helemaal; dat werken we nog uit. 
In de afgelopen weken zijn we op zoek gegaan naar een 
onderwijsassistent die deze activiteiten gaat organiseren en 
begeleiden. We hebben in 
Miriam Walhout de juiste 
persoon gevonden. 
In een volgend bulletin zal ze zich 
nader voorstellen.

Volgend bulletin: 20 juli 2021

Peuterwerk
“Toet Toet broem broem” aan de kant, daar komen we 
aan!
Wat hebben we genoten in de speeltuin in Nieuwdorp.
Rijden op het verkeersplein, stoppen voor het stoplicht 
en rijden als het weer op groen staat.
Wachten voor het zebrapad tot de voetgangers zijn 
overgestoken en het licht weer groen aangeeft.
En hoe stoer is het om te rijden op de grote 
skelterbaan. Heel hard van de helling af. “Oeps nu rijd ik 
zomaar door rood.” Samen het oversteekliedje nog eens 
zingen en vervolgens oversteken op het zebrapad.
Pfff van al dat rijden krijg je het warm. Dus met z’n allen 
smullen van een stoplicht ijsje!
Natuurlijk was er nog genoeg tijd om lekker te spelen in 
de speeltuin. Mooi om te zien wat de peuters al durven 
op klim en klauter gebied.

De peuters hebben met speelgoed autootjes door de 
verf gereden. Het gaf een bijzonder effect en erg leuk 
om te gebruiken als inpakpapier voor het cadeautje 
voor Vaderdag. Daar hebben we het deze week over.
Dan starten we volgende week met ons laatste thema 
voor de zomervakantie.

Wat we gaan doen hoort u de volgende keer.

Groetjes juf Desiree 

Thematisch werken
In de laatste periode voor de zomervakantie wordt in 
verschillende groepen extra creatief gewerkt. Zo hebben de 
kinderen van de onderbouw een insectenhotel gemaakt, de 
kinderen van groep 4-5-6 maakten een cactus van klei en de 
kinderen en de kinderen van groep 7-8 
zijn met verschillende activiteiten bezig 
geweest: musical, kleiwerk, posters… Ook zijn
 er slootjes bezocht en apparaten uit elkaar 
gehaald. En dit allemaal naar aanleiding van 
het thema van Blink Natuur.


