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4 juni
GMR-vergadering

Tel: 0516-421075 Mail: cbsdepaadwizer@tjongerwerven.nl

5 juni
Rode Loperloop

Van de directie
Maandopening

6 juni
klassenfeest groep 6-7-8

Vanmorgen zijn we gestart
met de maandopening van
juni. Groep 6/7/8 had deze
maandopening samen met juf
Janneke voorbereid. Dit
schooljaar zijn we gestart met
maandopeningen. Dit omdat
er uit het
oudertevredenheidsonderzoek naar voren kwam dat er de
identiteit van de schol niet altijd even duidelijk was. Als
team vonden we een maandopening daarom wel een
passende ontwikkeling.

10 juni
Pinksteren – alle leerlingen vrij

De maandopening is even een gezamenlijk moment voor
alle leerlingen van de school, even tijd en aandacht voor
elkaar, even tijd om nieuwe leerlingen welkom te heten,
om leerlingen die deze maand jarig zijn alvast een fijne
dag te wensen, om belangrijke gebeurtenissen te
benoemen.

18 juni
19.00 MR-vergadering

Een moment om samen onze christelijkelijke identiteit te
vieren, te lezen uit de bijbel en samen bijbehorende liedjes
te zingen. In iedere groep is hier dagelijks aandacht voor,
maar een schoolbreed moment heeft zeker een
toegevoegde waarde.
Juist deze momenten maken een christelijke school mooi.
Er is regelmatig tijd en ruimte voor ‘bezinning’ en samenzijn.
Even tijd leesplezier toegewenst!
Met vriendelijke groet,
Marian Macco
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11 juni
Start afname Cito-toetsen
16 juni
Vaderdag
Vanaf 17 juni
groep 6-7-8 gaat 4 x op
maandag schoolzwemmen

19 juni
Kennismaking CSG Liudger
(groep 8)
28 juni
Dorpsfeest – alle leerlingen vrij
3 + 4 juli
15.00 – 18.00 Ouderspreekuur
9 juli
Musical groep 6-7-8
9 juli
Afscheidsavond groep 8
12 juli
Laatste schooldag, alle
leerlingen om 12.00 uur vrij
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Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1-2
In de kleutergroepen werken momenteel over het thema: ‘de
straat.’ We hebben al veel woorden geleerd die te maken
hebben met het thema en we weten (bijna) wat de linker en
wat de rechter kant is. Van de
familie Jongsma hebben we een
garage te leen waar al druk mee
wordt gespeeld. Ook kregen we
bezoek van een echte
politieagent op een politiemotor.
De kinderen vonden het super
interessant en stelden veel
vragen. Na afloop mochten ze
allemaal even op de motor zitten!
Renske: ik weet nu dat de politie
ook kogels heeft en dat wanneer
de politie de handboeien achter
heeft bij de boeven dat hij dan
het pistool achter doet. Ik vond
het heel leuk dat ik op de motor
mocht zitten.
Noa: Ik weet nu dat wanneer
iemand niet luistert, de politie de
stok gebruikt. Ik vond het heel leuk
dat we een sleutelhanger kregen.
En ik weet nu dat de politie de
handboeien omdoet op de rug.
Nieuws uit groep 3-4-5

Jarigen juni / juli
Do 13 juni
Mirthe Veenstra (8 jaar)
Vr 14 juni
Mylan Buma (7 jaar)
Za 15 juni
Juf Marian
Do 20 juni
Sem Dijkstra (11 jaar)
Zo 23 juni
Joanna Kluitenberg (10 jaar)
Zo 30 juni
Bram Harmsma (5 jaar)
Di 2 juli
Jeanine Smid (11 jaar)
Wo 3 juli
Gemma Jagt (9 jaar)
Do 4 juli
Renske Hut (5 jaar)
Wo 31 juli
Sanne Fleur Heidstra (9 jaar)

Gedichtenbal
Wij hebben met de klas een gedichtenbal gemaakt met juf
Klaasje (van de Bibliotheek op school). Iedereen ging in een
groepje. En in dat groepje kreeg je 2 strookjes papier, waar de
ene een helft op het 1e strookje en de andere op het 2e
strookje.
En op die strookjes moesten wij een stuk gedicht schrijven.En
daarna maakte juf Klaasje een bal van al die strookjes en toen
hadden we een gedichtenbal.
geschreven door Dylano (groep 5)
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Nieuws uit groep 6-7-8
De uitslagen van de IEP-eindtoets voor groep zijn binnen en
met de ouders gedeeld. De aanmeldingen bij het voortgezet
onderwijs zijn ook afgerond. Weer een stapje dichterbij het einde van het basisschool-tijdperk
voor zowel de kinderen als de bijbehorende ouders.
Groep 6-7-8 zijn ook druk bezig met de voorbereidingen voor de musical o.l.v. Griet. Ze zijn erg
enthousiast en flink aan het oefenen. Het belooft een mooie avond te worden op dinsdag 10
juli!

Schoolreisje
Op donderdag 23 mei stonden de schoolreisjes op het
programma. Groep 1en 2 hebben zich uitstekend
vermaakt in Sanjesfertier.

De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben een prachtige dag gehad in Dinoland.

Op de site van de school staan meer foto's van deze gezellige dag.
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‘tJong®talent
Groep 4 t/m 8
Boom, snap, clap
Tijdens het laatste blok 'tjong®talent gaan de kinderen van groep 4-8 aan de slag met muziek
en drama. Bij drama gaat het vooral over improviseren. De kinderen leerden de eerste les
muziek maken met boomwhackers, de 2e les spelen op toms en de 3e les werd er aan
bodyclapping gedaan. Vraag uw kind maar eens naar het ritme boom, snap, clap, boom,
boom, snap, clap, snap, boom, snap, sssshh...

Groep 3
Terwijl de groepen 4 t/m 8 druk bezig zijn met Tjongertalent
over Drama & Muziek heeft groep 3 ook hun
eigen Tjongertalent samen met Juf Tirza.
Wij leren over kleine kriebelbeestjes.
De meeste kleine diertjes kennen we wel, maar wat is het nut
van deze beestjes en waarom zijn ze ook heel belangrijk voor
ons.
Lana leert over de Vlinder, Tycho over de spin, Mylan
over de regenworm, Geeske over het lieveheersbeestje
en Thirza over de mier. Wat kunnen wij leren van deze
diertjes, wat wisten we zelf nog niet en wat kunnen we
een ander vertellen over ons diertje.
Ook gaan we bloemenzaad zaaien en bouwen we een
insectenhotel, deze krijgt een mooi plekje in de
schooltuin. Zo bouwen we mee aan een betere wereld
voor de diertjes maar zeker ook voor onszelf.
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Laatste schooldag
Groep 8 heeft vandaag de eerste topgeheime vergadering
gehad over de laatste schooldag op vrijdag 12 juli. De ideeën
vlogen over de tafel. Dus het belooft vast een gezellige dag te
worden...

Personele zaken
Formatie 2019-2020
Er wordt op dit moment nog steeds hard gewerkt om binnen de stichting de formatie voor
volgend jaar rond te krijgen. Ik hoop zo spoedig mogelijk te kunnen communiceren hoe het
plaatje er volgend schooljaar uit ziet.
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