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Artikelen in deze
nieuwsbrief

Nieuwsbrief
Agenda

• Agenda

Nog 7 weken en dan hebben we zomervakantie.
Een jaar wat, ondanks alles, ook weer voorbij lijkt
te vliegen.

• Parkeren

De komende weken zien er als volgt uit:

• Tevreden-

Van dinsdag 25 mei t/m vrijdag 2 juni 2021; Cito
toets weken
Maandag 7 juni; Margedag, alle leerlingen vrij.
Dinsdag 29 juni; Oudercontactdag, alle leerlingen vrij.
Woensdag 30 juni; Nieuwe leerlingen dag, schoolverlaters vrij.

heidsonder
zoek ouders
• Eendenkuikens op
school
• Lezen, lezen
en toneellezen
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Nieuwsbrief
De nieuwsbrief
verschijnt één keer
per twee weken.
De nieuwsbrief is
ook te vinden op
onze website.

De externe schoolreizen voor de groepen 1 t/m 7 mogen en kunnen
helaas niet doorgaan. Als school gaan we met elkaar kijken hoe we toch,
binnen de gestelde maatregelen, feestelijk het schooljaar kunnen
afronden. Wij houden jullie hiervan op de hoogte.
Andere jaren gaan de leerlingen die onze school verlaten op kamp.
Door de gestelde maatregelen mag dit helaas ook niet. Op maandag
31 mei organiseren wij een leuke dag voor groep Geel en Aqua om
de basisschool periode feestelijk af te sluiten.

Parkeren
In oktober/november hebben wij jullie de vraag gesteld de auto’s voor en
na schooltijd in de parkeervakken te parkeren om eventuele blokkades
aan de Lijsterbesstraat te voorkomen. Sindsdien gaat dit erg goed.
Ik wil jullie bedanken voor deze prettige samenwerking!

Tevredenheidsonderzoek ouders
Enkele weken geleden hebben wij u gevraagd om
voor ons een vragenlijst in te vullen. Wij willen jullie
bedanken voor de reacties.
Het gemiddelde eindcijfer die jullie aan de school
geven is een 8.4! Een mooi cijfer waar we met elkaar
trots op zijn. De resultaten zijn met het team gedeeld
en worden ook besproken met de MR. De resultaten
geven ons weer richting wat binnen onze school verbetert moet en kan
worden.
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Pokemonboek kwijt
Pokemonboek
kwijt

Vorige week is een leerling een Pokémon boek vol plaatsjes
kwijtgeraakt in de pauze. Mochten jullie weten waar deze kan
zijn of hebben jullie deze gevonden?

Willen jullie dit laten weten aan ons?

Margedagen

Margedagen

Dit schooljaar staan er nog 2 margedagen ingepland
ingepland, de leerlingen zijn op deze
dagen vrij;
Maandag
Oudercontactdag

7 juni 2021
29 juni 2021

Eendenkuikens op school

Eendenkuikens
op school

Na 28 dagen in de broedmachine te hebben gezeten, zijn ze uitgekomen..
3 kuikens van het eendenras Khaki Campbell zijn geboren.
Helaas kwamen de eieren in het weekend uit, waardoor de kinderen dit niet
konden zien. Gelukkig blijven de kuikens nog even.
In de eerste weken leren we de kuikens eten, drinken en wennen aan
het water.

Ook kinderen uit de middenbouw zorgen voor eten (eendenkroos, sla en
andijvie). Volgende week nemen we ze mee naar buiten en gaan we daar op
avontuur.
Misschien laten we ze wel zwemmen!!
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Lezen, lezen, lezen……..toneellezen
Wij hebben in onze schoolbibliotheek leesboeken waarmee je kan toneellezen.
Dit is voor jullie thuis ook een leuke leesvorm.
Toneellezen is een leesvorm waarbij je kind samen met je een tekst/verhaal kan lezen.
De opzet van tekst is zo gemaakt dat kinderen een personage kunnen kiezen en vanuit dit
personage hun teksten voorlezen. Doordat de teksten merendeels in dialoogvorm geschreven
is, wisselen de rollen elkaar snel af met lezen.
Bij toneellezen wordt niet de nadruk op het foutloos lezen van woorden en zinnen gelegd,
maar op het plezier in lezen, de beleving die je daar bij kunt hebben en het inleven in de
personages. Op deze manier wordt het maken van de broodnodige leeskilometers een stukjes
leuker.
Hieronder een aantal voorbeelden. De boeken zijn te koop bij de boekhandel, maar natuurlijk
ook te leen in de plaatselijke bibliotheek. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende niveaus.
Veel plezier.

