
 
Nieuwsbrief 19 – 20 juni 2019 

 

Oud leerlingen op bezoek 
Groep 7/8 heeft bezoek gehad van oud- 
leerlingen. Zij vertelden over het eerste 
jaar op het voortgezet onderwijs. Wat is 
mee gevallen? Wat is tegen gevallen? 
Welke niveaus zijn er allemaal? 
Belangrijke tips werden gedeeld.  
Dankjewel brugpiepers, zo weten onze 
leerlingen uit groep 7 en 8 meer wat ze 
kunnen verwachten in het voortgezet 
onderwijs.  
De komende weken zal groep 7 het 
voorlopig schooladvies krijgen.  
 

Gesprekken einde schooljaar 
Maandag 1 juli vinden de facultatieve oudergesprekken plaats. Dat betekent dat de ouder of 
de leerkracht kan aangeven of er behoefte is voor een gesprek over de ontwikkeling van 
jullie kinderen. Heb je als ouder deze behoefte, dan uiterlijk woensdag 26 juni aangeven bij 
de eigen leerkracht. Vrijdag 5 juli krijgen alle leerlingen het rapport mee. 
 

Modderdag vrijdag 28 juni groep 1,2,3 
Op vrijdag 28 juni is het Modderdag. Op heel veel 
scholen en kinderdagverblijven wordt er op deze dag 
geknoeid en gespeeld met modder om alle zintuigen te 
prikkelen. Ook groep 1, 2 en 3 doet dit jaar mee met de 
Modderdag! Dus groep 1,2,3 trek op vrijdag 28 juni oude 
kleren en schoenen aan die écht vies mogen worden! De 
modderdag houden we van 10.30 tot 
12.00uur.Gevraagd: wie heeft er thuis nog oude pannen en grote (soep)lepels om 
moddersoep te maken in de zandbak op Modderdag? 



Streetwise 
Streetwise is vrijdag 7 juli alleen doorgegaan voor groep 5/6. Door pech met de 
materiaalwagen was het niet mogelijk voor 1,2,3,4 en 7,8. Gelukkig is de wagen gemaakt en 
komen ze maandag 8 juli om half 9 voor de groepen 1,2,3,4 en 7,8. 
Groep 3,4:  gymschoenen meenemen deze dag! 
 

Schoolzwemmen 24 juni 
Groep 5/6 denken jullie eraan dat jullie nu maandag al schoolzwemmen hebben ipv 1 juli? 
Dus maandag de zwemkleren meenemen. 
 

Bedankt techniekmannen 
Het techniekseizoen zit er weer op voor groep 8. De 
kinderen hebben weer veel mogen bijleren op 
techniekgebied. Dit jaar was nieuw dat ook leerlingen uit 
groep 5,6 en 7 een kleine periode mochten werken aan 
een techniekopdracht.  
Harry, Rikus, Martin, Pieter en Alfons, bedankt daarvoor.  
 
Na de zomervakantie zien we Pieter en Alfons helaas niet 
meer terug. Alfons veel beterschap en Pieter veel plezier 
met de camper. Bedankt voor jullie inzet bij ons op school. 
 

Infoavond nieuwe schooljaar 
Aan het einde van het schooljaar kijk je vooruit en maak je plannen voor het nieuwe jaar. De 
informatieavond vanuit team, MR en OR zal plaatsvinden op dinsdag 10 september. Nav de 
feedback vorig jaar,  kiezen we voor een vorm waar alles op 1 avond plaats vindt:  

• Kinderen laten de klas zien en leerkrachten geven informatie 

• Mr: Klaas Jurjens geeft informatie over het continurooster (plenair) 

• In marktvorm:  
o MR, OR en team blikken terug en kijken vooruit (OR financieel verslag) 
o 2 workshops vanuit het team (spellingsmethode STAAL en Rots en Water)  

Noteer alvast in jullie agenda en we hopen iedereen te zien. 
 

 

Buitenkeuken 
 

Welke handige klusser vindt 
het leuk en heeft tijd om 
voor ons een buitenkeuken 
te maken? Alvast bedankt. 
  
Juf Laura en juf Marjolein 

 

 



Schoonmaak materialen groep 1,2,3 
Het einde van het schooljaar is inzicht. Wij willen uw hulp vragen bij het schoonmaken van 
de materialen waar wij het afgelopen jaar mee hebben gewerkt/gespeeld. 
Zou u aankomende  week een shopper aan uw kind, voorzien van naam, mee naar school 
willen geven. Deze krijgt u gevuld weer terug met materialen om schoon te maken, zodat we 
het nieuwe schooljaar weer fris kunnen beginnen! 
Alvast bedankt. 
 

Nieuws uit de MR 
Continurooster 
De MR organiseert aan het begin van 
komend schooljaar een 
informatiebijeenkomst over het 
continurooster. Dit zal plaatvinden tijdens de algemene informatieavond op 10 september. 
De spreker zal zijn: Klaas Jurjens. Om de bijeenkomst effectief te laten verlopen willen wij bij Klaas 
van tevoren aangeven wat de behoefte van jullie als ouders is.  
Specifieke vragen kun je dan ook vooraf mailen naar: l.thuinte@keender.nl. 

 

Nieuws uit de OR 
Hulp voor Streetwise 
8 juli zoeken we nog 2 ouders die ons 
kunnen helpen met Streetwise, van 8.30 tot 10.30 uur. Graag melden bij Wendy ter Doest. 

 
Data op een rij 
17-28 juni  Cito toetsen groep 2-8 
24 juni   Schoolzwemmen groep 5/6 
27 juni-1juli  Preadvies gesprekken groep 7 
28 juni   Modderdag groep 1,2,3 
1 juli    Facultatief oudergesprekken 
2 juli   Studiedag- evaluatie schooljaar (alle leerlingen vrij) 
4 juli   Schoolreisje 
5 juli   Rapport 
6 juli   Viering einde schooljaar 19.00uur 
8 juli   Streetwise 1,2,3,4 en 7,8 (3,4 gymschoenen) 
8 juli   Doordraaiochtend 10.30-12.00 
9 juli   Afscheidsavond groep 8 
10 juli   Meester- en juffendag 
11 juli   15.00uur: kinderen zomervakantie 
10 sept  Informatieavond 
 

 
Bijlage -  
 

 



 


