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Boeken ruilen:
In verband met de toetsweek volgende week gaan we maandagmiddag 12 juni is ’s middags
boeken ruilen. Op maandag 19 juni moeten alle boeken worden ingeleverd. Dinsdag 20 juni wordt
de boekenkast omgeruild.
#POinactie:
27 Juni is door de onderwijsbonden uitgeroepen tot een actiedag. Als een soortement van
“waarschuwingsschot” (citaat AOB) zullen de scholen deze dag een uurtje later open gaan. Er zullen
naar onze verwachting geen extra alternatieven voor kinderopvang worden aangeboden.
Het bestuur van Comprix steunt de oproep van de bonden en heeft laten weten, achter de scholen
te staan als zij besluiten de deuren op 27 juni een uurtje later te openen dan normaal.
Rode Loper Run:
Maar liefst 25 leerlingen van onze school deden mee aan de Rode Loper Run. Wat een sportiviteit!
Graag vandaag, uiterlijk morgen de ongewassen schoolshirts weer op school inleveren.
Ooststellingwerf 500 jaar:
Morgen, vrijdag 9 juni is er om 14.00 uur en om 19.30 uur een gezamenlijk optreden van de
Histotolk en alle kinderen van school. De Histotolk gaat het verhaal van Karel ende Elegast vertellen.
De kinderen van school gaan dit muzikaal omlijsten.
 De kinderen van groep 3 en 4 gaan deze middag naar school.
 We verwachten de kinderen ’s middags om 13.15 uur op school, ’s avonds om 19.15 uur.
 De kinderen hoeven voor dit optreden geen speciale kleding te dragen.
 Na afloop van het optreden, dat zal ongeveer 20.45 uur zijn, gaan alle kinderen naar hun
eigen klas voor een traktatie. Daarna kunt u uw kind uit de klas halen of gaan ze naar huis.
 De weersvooruitzichten voor a.s. vrijdag zijn helaas niet geweldig. Uiterlijk vrijdag 12.00 uur
nemen we een besluit of het optreden buiten voor school is, of dat we uitwijken naar ’t
Anker. Via mail maken we dit aan u bekend.
Schoolkamp Lheebroek groep 5 t/m 8:
Het schiet al op. Woensdag 21 t/m vrijdag 23 juni gaan groep 5 t/m 8 op de fiets op schoolkamp
naar Lheebroek. Vandaag krijgen de kinderen van groep 5 t/m 8 informatie over het kamp mee naar
huis. Wilt u (liefst schriftelijk) aan juf Greetje doorgeven wanneer uw zoon of dochter gebruik maakt
van medicatie en/of andere belangrijke zaken waar we met kamp rekening mee moeten houden.
Schoolfotograaf:
De verkoop van de schoolfoto’s is woensdag 5 juli. Informatie hierover volgt.
Nieuws uit de groepen:
Groep 1 en 2:
Optreden vrijdagavond 9 juni:
Morgenavond doen we mee aan de Middeleeuwse voorstelling “Karel ende
Elegast”. We oefenen met “boem” buizen en hebben enkele liedjes
ingestudeerd. We hebben er heel veel zin in. U komt toch ook kijken!
Rode loper:
Vier kanjers van de groepen 1 en 2 hebben meegedaan aan de rode loper run
te Oosterwolde. Ze hebben heel erg hun best gedaan en zijn super trots op
hun “gewonnen” medaille!

Super gedaan Tieme, Fedde, Roan en Tobias!
Maandagochtend 12 juni en dinsdagochtend 13 juni gaan de kinderen van groep 1 en 2 nog een
keer werken in een boekje. Anneke zal dan tot de pauze assisteren in de kleutergroep. Boekjes
ruilen doen we voor deze keer op de maandagmiddag.
Groep 3 en 4:
Groep 3 en 4 is inmiddels begonnen met de toetsweek. Veel toetsen worden mondeling afgenomen,
waardoor het iets meer tijd in beslag neemt voor onze groep. We nemen rustig de tijd en doen er 2
weken over.
De vaderdagcadeautjes liggen klaar. De kinderen hebben enorm hun best gedaan. Wat het is
geworden houden we natuurlijk geheim. Volgende week gaan de cadeautjes mee naar huis.
Vrijdagmiddag 9 juni gaan zoals bekend de kinderen van groep 3 en 4 in het kader van
Ooststellingwerf 500 jaar naar school.
Dinsdag 27 juni gaan we op schoolreis naar Plopsaland. Verdere informatie hierover volgt
binnenkort.
Boekjes zomerlezen tegen zomerverval (tip)
De term zomerverval geeft aan dat kinderen die gedurende de zomervakantie niet of nauwelijks
lezen 1 a 2 AVI-niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling. Als de kinderen tijdens de
zomervakantie regelmatig lezen is er geen sprake van terugval.

Jaarlijks stelt Zwijsen zomerleesseries beschikbaar op hun website.
https://www.zwijsen.nl/inspiratie/boekjes-zomerlezen-tegen-zomerverval
Deze boekjes sluiten aan bij de methode Veilig leren lezen welke we gebruiken op onze school. Door
de samenstelling van strips, moppen, versjes, samenlezen / toneellezen, informatief etc. is het een
leuk afwisselend boekje.
Groep 5 en 6:
Met elkaar hebben we flink geoefend voor het theaterstuk KAREL ENDE ELEGAST. Het was heel leuk
om de kinderen bezig te zien met de instrumenten. Het instuderen van de liedjes die we gaan
zingen, gaat heel goed! Dat belooft wat voor vrijdagavond!
GESCHIEDENISTOETS (woensdag 14 juni)
De kinderen hebben gisteren de samenvatting van thema 4 meegekregen.
Groep 5: De Middeleeuwse stad
Groep 6: De Tweede Wereldoorlog.
Veel succes met leren!
Met spelling zijn we begonnen met het laatste blok 8. De categorieën die aan bod komen zijn:
Groep 5: we herhalen de spellingafspraken die dit schooljaar aan bod zijn gekomen.
Groep 6: nieuwe afspraak etalage en we herhalen gladheid, majesteit, politie en stripboek en
werkwoorden.
Volgende mededelingenblad:
Het volgende mededelingenblad verschijnt op vrijdag 23 juni a.s.
Agenda:
Vrijdag 9 juni

Ooststellingwerf 500 jaar
14.00 – 15.15 Uur generale met de Histotolk (groep 3/4 gaat naar
school)
19.30 – 20.45 Uur uitvoering

Zaterdag 10 juni
Maandag 12 juni
Maandag 12 t/m vrijdag
16 juni
Donderdag 15 juni
Vrijdag 16 juni
Zondag 18 juni
Maandag 19 juni
Dinsdag 20 juni
Woensdag 21 t/m vrijdag
23 juni
Vrijdag 24 juni
Dinsdag 27 juni
Donderdag 29 juni
Vrijdag 30 juni
Maandag 3 juli
Dinsdag 4 t/m vrijdag
7 juli
Woensdag 5 juli
Vrijdag 7 juli
Maandag 10 juli
Woensdag 12 juli
Vrijdag 14 juli
Maandag 17 juli
Donderdag 20 juli

10.00 – 16.00 uur Middeleeuwse Markt
’s Middags boeken ruilen.
Toetsweek
Ontruimingsoefening
Groep 1 en 2 ’s middags vrij
Vaderdag
Schoolarts voor groep 7
Boeken inleveren
Omruilen boekenkast (alle boeken moeten zijn ingeleverd)
Schoolkamp Lheebroek voor groep 5 t/m 8
Juf Wiekie jarig
#POinactie, school begint om 9.30 uur.
Schoolreis groep 3 en 4 naar Plopsaland
Rapport mee
19.00 uur (o.v.b.) Ontvangst nieuwe brugklasleerlingen en ouders
Stellingwerf College
Geen school
Geen school
Rapportbespreking
8.30 Uur directeurenoverleg
19.30 Uur MR/OV
20.00 Uur verkoop schoolfoto’s
Leerlingenraad
Kinderen zijn de hele dag vrij in verband met onderwijsevaluatie
Juf Greetje jarig (viert samen verjaardag met meester Roelf).
Kennismakingsochtend AOC Terra Wolvega
Musical groep 7/8
19.00 Uur schoolschoonmaak
Laatste schooldag en start vakantie t/m zondag 3 september

