Nieuwsbrief 31 mei 2018
Belangrijke data
4,18,25 juni en 2 juli:
5 juni:
15 juni:
11 juni:
12 juni:
13,14,15 juni:
20 juni:
28 juni:
5 juli:

Mad Science
Praktisch verkeersexamen
Opening belevingspad Natuuurmonumenten groep 5/6
Schoolreis groep 3 t/m 7, schoolfeest groep 1/2
Biebbus
Schoolkamp groep 8
Spelletjesochtend groep 1 t/m 4
Uitreiken rapport 3
Afscheidsavond groep 8

Korte terugblik op de afgelopen week en een kijkje in de komende periode.
We kunnen terugkijken op een mooi afscheid van juf Katrien. Het was een mooie dag
waarbij we naast het feesten ook nog mooie en waardevolle herinneringen hebben
opgehaald. Ik wil iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan deze mooie dag!
Juf Katrien schrijft: alle ouders en kinderen heel hartelijk bedankt voor deze
onvergetelijke dag. Dit afscheid is iets moois om op terug te kijken. Bedankt voor alle
hartelijke woorden, complimenten en cadeaus. Het was een bijzonder grandioos feest!!!
Ik ga nu wennen aan een nieuwe invulling van mijn tijd. Ik zal het komende jaar nog best
wel op school komen helpen.
Het was vandaag jammer dat de schoolsportolympiade en de zwemspelendag niet door kon
gaan, maar de veiligheid van kinderen staat voorop. Op dit moment worden de citotoetsen
voor het eind van het schooljaar weer afgenomen en is groep 7 bezig met de entreetoets.
Reminder Schoolreisbetaling groep 3 t/m 7:
Uit de inventarisatie van de betalingen aangaande de schoolreis, is gebleken dat nog niet
iedereen het bedrag van € 25,00 heeft voldaan. De ouders die nog niet betaald hebben
krijgen een herinneringsmail.

Nieuws vanuit de Peutergroep en Buitenschoolse opvang:
Voorstellen juf Karlien:
Hallo allemaal, graag wil ik mijzelf even voorstellen als nieuwe juf van de peutergroep en de
BSO. Mijn naam is Karlien Roelse -van der Heijden en ik woon samen met mijn man Daniël
en ons dochtertje Nienke van 6 maanden oud in Koudekerke.
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5 jaar geleden heb ik mijn onderwijsassistent diploma behaald en daarna heb ik de opleiding
Pedagogiek gevolgd.
Ik heb op heel veel Kibeo (en Littels) locaties ingevallen en het afgelopen jaar was ik
werkzaam op de Kibeo vestiging in Kortgene.
Ik heb de afgelopen week al meegelopen en het was erg gezellig! Veel nieuwe gezichten en
namen om te onthouden, maar dat komt vast goed. Ik heb al veel ouders ontmoet maar
mocht ik je nog niet hebben gezien, kom gerust eens gezellig langs!
Groetjes van juf Karlien







Juf Joanne heeft afgelopen woensdag afscheid genomen op de PG. Juf Karlien zal
haar werkzaamheden overnemen. Zij zal maandag 4 juni starten op de PG en BSO.
Juf Karlien heeft 1 ochtend meegelopen op de PG en ook 1 middag op de BSO. Wij
wensen Juf Karlien een hele fijne werktijd toe hier op de PG en BSO!!
Vorige week donderdag heeft juf Katrien afscheid genomen. Natuurlijk hebben wij
met de BSO kindjes ook afscheid genomen. Lieve juf Katrien bedankt voor alle
gezellige jaren! We gaan je missen !
Aangezien het de laatste tijd erg warm is en de kinderen bij warm weer graag met
water spelen, mogen zij altijd bij warm weer zwemspullen meenemen! Wij smeren de
kinderen bij warm weer altijd goed in met Nivea zonnebrandcrème. Kunt uw kind hier
niet tegen, wilt u dan zelf zonnebrandcrème meegeven bij warm weer?
Vanaf juni verwelkomen we Evi en Anne op de Voorschoolse Opvang! Welkom Evi en
Anne we hopen dat jullie een fijne tijd bij ons zullen beleven.

Groep 1/2:









Met de hele school naar "'t Klokuus"! Wat hebben de kinderen genoten! Na het eten
van een lekker frietje met snackjes weer terug naar school. Op het programma
stond nu een vossenjacht. In groepen gingen we in het dorp op zoek naar familie en
hobby's van juf Katrien. Na afloop werden alle "vossen" met een kar opgehaald en
wij liepen er achter aan naar school. Daar kreeg juf Katrien van alle groepen een
cadeau en zongen we nog 1 keer samen het afscheidslied. Grappig was, dat de
kleuters na elke activiteit dachten, dat ze naar huis gingen en het feest afgelopen
was. Vervolgens waren ze steeds super blij, dat er nog meer kwam.
Het was een geweldige dag! Dankjewel juf Katrien voor alles wat je voor onze
school deed. We zullen je heel erg missen en hopen, dat je nog vaak even op
bezoek komt.
Ons nieuwe thema is "Voetbal". Wat een enthousiasme! Deze week zijn er prachtige
stadions gebouwd met tribunes, grote lampen, camera's, doelen, kleedkamers,
kantines enz.. Ook is er voetbalkleding gevouwen en hebben de kinderen een
voetbal ontworpen.
Onze themahoek is nu een voetbalhoek. Heeft iemand spullen, die we mogen lenen,
dan zijn we daar heel blij mee.
We gaan natuurlijk ook een bezoek brengen aan het voetbalveld en we hopen, dat
er iemand is, die de kinderen over voetbal kan/wil vertellen of een voetbaltraining
wil geven aan onze klas. Dat zou heel erg leuk zijn!
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We verzamelen voorwerpen, die beginnen met de t van trainen en er komt al veel
binnen. Dankjewel.
Op maandag 11 juni: SCHOOLFEEST van 9.30 tot 15.00 uur. Voor verdere
informatie: zie brief.
Op dinsdag 12 juni komt de bibliobus en is er 's morgens boekenkring.

Groep 3/4 :






De kinderen vinden het heel erg jammer dat juf Katrien nu niet meer op school gaat
werken. Ze zijn wel erg blij dat ze nog mee op schoolreis gaat. Ze hebben
ontzettend genoten van het feest en de juf was blij met haar cadeaus!
Vorige week en deze week hebben de kinderen weer muzieklessen gehad.
Volgende week donderdag zal meester Leo i.p.v. juf Ineke werken.
Ook in groep 3/4 wordt er al hard gewerkt aan het vaderdagcadeau!
Deze week zijn we gestart met de cito’s, de kinderen doen goed hun best.

Groep 5/6:
 Op donderdag 31 mei ging helaas de zwemspelendag in Zwembad Stelleplas in
Heinkenszand niet door. Wat jammer!
 Deze week hebben we al hard gewerkt aan het vaderdagcadeau….wat het precies
is, zien de papa’s op 17 juni!!
 Op vrijdagmorgen 15 juni gaan we met beide groepen naar de opening van het
nieuwe OERRR beleefpad van Natuurmonumenten aan de Zwaakse Weel. We zullen
om 10 uur vanaf school met de fiets vertrekken en zijn rond 12 uur weer terug. Het
is dus de bedoeling dat de kinderen die morgen allemaal op de fiets naar school
komen.

Groep 7/8:
 Wat jammer dat de sportolympiade niet doorging. Helaas is er ook geen
alternatieve datum. Zelf hebben we bedacht om volgende week, onder voorbehoud
van goed weer en toestemming van Stelleplas, te gaan zwemmen op donderdag van
10.00 u tot 14.00 u. Zonder tegenbericht moeten de kinderen donderdag een fiets
mee, zwemkleding en lunch. Mocht het donderdag niet doorgaan dan prikken we
een andere datum.
 Ondertussen gaan we gewoon door met de entreetoets. We lopen nu zelfs iets voor
en beginnen morgen aan een nieuw boekje voor de laatste ronde toetsen. Ondanks
de hitte doen de kinderen erg hun best, knap hoor.
 Het afscheid van juf Katrien was een groot succes, ’t Klokuus was erg leuk voor jong
en oud! Ook de vossenjacht was erg leuk en alle kinderen hebben daarna nog even
persoonlijk afscheid kunnen nemen van juf Katrien. Vandaag trakteerde ze alle
kinderen ook nog eens op een ijsje, bedankt juf!
 De klas is inmiddels verboden terrein voor de papa’s.
 Het kamp van groep 8 nadert, vandaag hebben de kinderen weer een brief mee
gekregen, hierin staat wat ze allemaal nodig hebben. Kijkt u even naar die lijst?
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