
  

 
 

29 juni 2022 
 

AGENDA 
 

29 juni    Groepen 1 en 2 sportdag 

29 juni    Nationale Modderdag, groepen 5 en 6 naar BroekerVeiling 

  1 juli    Leerlingenraadvergadering 

  5 juli    Sportdag groepen 5 t/m 8 

  6 juli    Sportdag groepen 3 en 4 

  7 juli    ‘Doordraaimiddag’(kijken in de volgende groep) 

  7 juli    Food-Market groepen 5 en 6 

  8 juli    Activiteitenmiddag groepen 5 t/m 8 

11 juli    Afscheidsmusical groep 8 voor de groepen 3 en 4 

12 juli    Afscheidsmusical groep 8 voor de groepen 1 en 2 (‘s ochtends)  

en 5 t/m 7 (’s middags) 

12 juli    Afscheidsmusical groep 8 

13 juli    De school neemt afscheid van groep 8 

13 juli    Rapporten mee 

13 juli     Peuters uitjesdag (let op, is verplaatst, was 15 juli) 

14 juli    Muziek Inspiratielessen 

15 juli    Margedag: onderwijsgroepen vrij, (peuter)opvang open. 

18 juli t/m 26 augustus Zomervakantie 

29 augustus   Eerste dag na de zomervakantie 

 

WIST U DAT….. 
 

• Afgelopen vrijdag de groepen 4, 5 en 6 bezoek kregen van de schrijfster van onder andere 

de Superjuffie-boeken: Janneke Schotveld 

• Het een heel leuk, leerzaam en inspirerend bezoek was 

• Janneke een aantal raadsels had, een stukje heeft voorgelezen en veel vragen van de 

leerlingen heeft beantwoord 

• De leerlingen die thuis boeken van haar hebben, deze door de schrijfster konden laten 

signeren 

• Afgelopen maandag de leerkrachten een studiedag hadden 

• Zij samen de Citotoetsen van het leerlingvolgsysteem hebben geanalyseerd 

• Ook gelijk de interventies voor het komend jaar werden besproken 

• Het fijn is dat de teamleden dat met elkaar kunnen doen! 

• Gisteren  het Tabijn-muziek-event plaatsvond 

• Het een geweldig feest was 

• Alle groepen ’s ochtends hun eigen workshop hadden geoefend 

• ’s Middags op het plein mochten optreden voor onder andere de ouders, opa’s en oma’s 

• Iedereen onder het zonnetje heerlijk genoten heeft 

• Vandaag de groepen 1 en 2 sportdag in en rond de school hebben 

• We ook nu weer boffen met het geweldige weer, zodat er ook veel buiten kan plaatsvinden 

• Vandaag de groepen 5 en 6 naar de Nationale Modderdag in museum de BroekerVeiling 

gaan 



• Ze daar allerlei modderige activiteiten gaan doen, waarbij ze lekker vies mogen worden 

• We ze heel veel speelplezier wensen! 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: 

29 juni Fiene, groep 7 

1 juli Mila, groep 1 

2 juli Alix, groep 3 

2 juli Gijs, groep 5 

3 juli Eva, peutergroep 

3 juli Sam, groep 2 

3 juli Nadine, groep 3 

4 juli Silke, groep 2 

Allemaal een fijne dag toegewenst!  

 

WELKOM 
 

 

We heten van harte welkom: 

Jessie-Lee in groep 1 

Jaxon in groep 1 

We wensen jullie een fijne tijd toe bij ons! 

 
 

KINDERPRAAT 
 

- Twee broers hebben ruzie. Juf zegt: “Maar jullie zijn broers, jullie moeten elkaar toch juist 

helpen?” De jongste: “Ik ben geen broer, maar zijn broertje juf!” 

- Juf Rianne moet door de regen naar de auto rennen. De kinderen vinden dat heel stoer. Een 

leerling bij de BSO vertelt dat juf Rianne een ‘echte durfal’ is: “Bij het schoolreisje in het 

Land van Fluwel ging ze ook al over het blotevoetenpad door de modder heen!” 

 

 

 

 

 

 


