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Aanmelden nieuwe leerlingen

Groep 5 op bezoek in Fries
Natuurmuseum

We zijn momenteel druk bezig met
de groepsverdeling en bezetting (met
leerkrachten) voor het komende
schooljaar. Aangezien er vorig jaar
18 leerlingen minder op school zaten,
moeten we stevig bezuinigen en
gaan met één groep minder draaien.
Het scheelt maar heel weinig of we
moeten met nòg een groep minder
draaien, elke nieuw aangemelde
leerling is voor ons dus heel belangrijk!

vragen we u met klem om de aanmelding te regelen. Alleen dan kunnen we een goede groepsverdeling
maken.
Ons aanmeldingsformulier kunt u
ophalen bij Marten van der Kamp of
downloaden van onze website.
Eind mei, begin juni hopen we bekend te maken hoe de groepsindeling
en bezetting er voor komend schooljaar uit komt te zien.

Heeft u, of kent u iemand met, een
zoon of dochter, die nog niet is aangemeld voor komend schooljaar, dan
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18: Start avond4daagse

Schoolfruitactie eindigt 5 juni

Groep 5 naar Fries Natuurmuseum

Dit schooljaar hebben we gedurende 18
weken gratis fruit voor alle kinderen.
Deze actie is een groot succes! De kinderen eten heel veel fruit en proberen
alle soorten. Ook op de dagen dat er
geen fruit van school is nemen kinderen
steeds vaker een gezond tussendoortje
mee en dat vinden wij een prima ontwikkeling!
De fruitactie stopt per 5 juni! Dit
betekent dat vanaf
8 juni u uw kind
weer dagelijks zelf
een gezond tussendoortje mee moet
geven voor de fruitpauze.

De leerlingen van groep 5 zijn onlangs
naar het Natuurmuseum geweest in
Leeuwarden en hebben daar heel veel
geleerd in dit prachtige museum! Er
staan meer foto’s op onze website.

25: 2e Pinksterdag (vrij)

Juni:

Alitex kledingcontainer: 4 tot en
met 11 juni

Er staan nieuwe foto’s op onze site
van onder andere:

2: Gekleed zwemmen groep 3/4
5: Einde schoolfruitactie
9: Proefzwemmen groep 3/4
22: Rapportgesprekken
23: Rapportgesprekken
23: Diploma zwemmen
30: Film groep 8

Nieuw op onze website

Vanaf donderdag 4 juni kunt u
weer oude kleding en schoenen
in onze kledingcontainer kwijt.
De kleding gaat naar mensen in
arme landen die dit heel goed
kunnen gebruiken. Als school
krijgen we een vergoeding voor
het inzamelen. Op donderdag 11
juni wordt de container weer opgehaald.
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Koningsontbijt
Natuurmuseum groep 5
Freerunnen
Sportdag
Survival
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Groepen 3 t/m 8 werken met dag– of weektaken
Na de voorjaarsvakantie wordt er in de groepen 3 t/
m 8 door de kinderen gewerkt met een dag– of weektaak.
De dag– of weektaak is een taakbrief waarop staat welk
werk er per dag of voor die week gemaakt moet worden op
het gebied van rekenen, taal, spelling en schrijven. Ook staat
er op de taakbrief wat de kinderen moeten doen als ze klaar
zijn.
Wat leren de kinderen hiervan
De leerlingen krijgen inzicht in welk werk ze die dag moeten
doen, bij welke lessen ze moeten wachten op uitleg, wanneer ze zelfstandig aan het werk mogen gaan en wat ze
moeten doen als ze klaar zijn. Dit hoeven ze niet te vragen
aan de leerkracht.
Zo leren de kinderen meer zelfstandig te werken, samen te
werken (elkaar helpen of vragen mag soms), werk te plannen en keuzes te maken (welk vak ga ik eerst doen).
We merken na de eerste weken dat de kinderen het werken
met een taakbrief heel leuk vinden en dat ze zich meer betrokken voelen bij de lessen en lesstof.
Wat levert het de leerkracht op
Door te werken met een taakbrief kun je als leerkracht meer
en makkelijker tegemoet komen aan verschillen tussen kinderen. Kinderen die meer uitleg nodig
hebben kunnen dit
meer krijgen, omdat er sneller gestart wordt met zelfstandig
werken en hier meer tijd voor is.
Kinderen die meer– of moeilijkere leerstof nodig hebben
kunnen dit ook krijgen en maken, ook hiervoor is meer tijd.

Aankondiging KIDSrun 8 van Drachten
Op zondag 14 juni staat de '8 van Drachten'
weer op de planning. De 8 van Drachten is een
jaarlijks hardloopevenement van 8 kilometer. De
8 van Drachten heeft ook een kidsrun van 1 mijl
(1600meter), die loopt van de Martin Luther
Kingsingel naar het Kyriat Onoplein in Drachten.
De kidsrun start om 13.30 uur.
Dit jaar willen we samen met alle scholen in Smallingerland proberen om minimaal 1000 kinderen aan de
start te krijgen bij de kidsrun. Om de deelname te
stimuleren krijgen de eerste 1000 inschrijvingen
een gratis T-shirt. Daarnaast krijgen zij ook nog
50% korting op het inschrijfgeld, waardoor er
voor slechts €1,50 meegedaan kan worden aan
de kidsrun. Na de finish staan er een bidon en fruit
klaar voor de deelnemers.

Schoolreizen worden weer een hoogtepunt!
Binnenkort gaan de eerste groepen weer op schoolreis
en groep 8 gaat zelfs drie dagen op kamp. Hieronder
een overzicht van de data en de bestemmingen:
Groep
Groep
Groep
Groep

1/2 Flippies pretpaleis Bakkeveen - 15 juni
3/4 Dierentuin Emmen - 26 mei
5 t/m 7 Ponypark Slagharen - 26 mei
8 Kamp Schiermonnikoog - 3 t/m 5 juni

We zijn onlangs gestart in alle groepen
en de eerste indrukken van de kinderen en leerkrachten zijn heel positief.
We zullen u hierover in een lateer stadium uitgebreid meer over informeren.
Na de zomervakantie starten we ook in
groep 2 met een vorm van een taakbrief.

Zwemdiploma’s gehaald!
Groep 8 steelt de show in de Bios
De leerlingen spelen dit jaar geen musical, maar worden echte filmsterren! De kinderen gaan onder professionele begeleiding een film maken die op dinsdag
30 juni in dé bioscoop van Drachten, ‘de Bios’, in
première gaat. Voor de ouders en familie zijn er een
beperkt aantal kaarten beschikbaar om de afscheidsfilm van groep 8 te bekijken.
Binnenkort worden
deze ouders en verzorgers
nader geïnformeerd.

We feliciteren de volgende leerlingen
met het behalen van hun zwemdiploma:
A-diploma:
Keano Hussainali
B-diploma:
Sylvia Jonkman, Lyshaïra Anthony,
Micheila Visser
C-diploma:
Nathalie Boomsma

