Juni 2018

Werkmiddagen in de heemtuin
Zaterdag 2 juni van 14.00-16.00 uur en woensdag 27 juni van 13.00-15.00 uur
zijn er werkmiddagen in de heemtuin. Ouders en kinderen zijn van harte welkom om mee te
helpen.
Viering
Vrijdag 8 juni: alle tussenbouwgroepen
Vrijdag 15 juni: alle middenbouwviering
Vrijdag 29 juni: alle onderbouwgroepen
De vieringen beginnen om 11.45 uur en duren tot 12.15 uur.
Studiedag
Op donderdag 21 juni is er een studiedag voor het team. Alle kinderen
zijn die dag vrij.
Sportdag
De sportdag is op vrijdag 22 juni. Wij kunnen daar altijd veel hulp bij gebruiken. Binnenkort
kunt u zich aanmelden op de lijst bij de klas van uw kind.
Rapport en rapportgesprekken
Woensdag 27 juni gaan de rapporten mee. In de week van 2 juli vinden de
rapportgesprekken plaats. Nadat de rapporten zijn meegeven, kunt u zich intekenen bij de
lijsten tegenover de ingang van de administratie.
Groepindeling
Donderdag 28 juni krijgt uw kind de groepsindeling voor volgend
schooljaar mee.
Wanneer een kind van bouw wisselt, verandert ook de
samenstelling van de stamgroep. Het team buigt zich
zorgvuldig over de groepsindeling van komend
schooljaar. Hierbij wordt rekening gehouden met veel
zaken zoals gedrag, werkhouding, leervorderingen,
sociale aspecten en een zo optimaal mogelijke verdeling
tussen jongens en meisjes. Wij willen u er, om mogelijke
misverstanden en/of teleurstellingen te voorkomen,
langs deze weg nogmaals op wijzen dat het niet zo is dat
kinderen van dezelfde jaargang van de onderbouw tot en
met de bovenbouw bij elkaar in de stamgroep blijven.
Meer informatie over de (totstandkoming van de)
stamgroepen vindt u in onze schoolgids.

Tennisballen gezocht
Wij kunnen tennisballen, die niet meer voldoen, goed gebruiken om
onder krukken te doen. Mocht u ze voor ons hebben dan kunt u ze inleveren bij de
administratie. Alvast bedankt!
Tussenstand inzameling Stichting Jarige Job
Sinds januari van dit jaar zijn er al heel wat jarige kinderen van onze school die een bijdrage
hebben gedaan in de collectebus voor de Stichting Jarige Job. Met het geld dat uit donaties
wordt ontvangen, stelt deze stichting een cadeaubox samen voor kinderen van wie de
ouders weinig geld hebben. Zij kunnen daarmee hun verjaardag thuis en op school vieren.
Tot nu toe is er €121,- gegeven door de kinderen die op hun verjaardag de klassenrond
gingen. Wij willen jullie daarvoor bedanken want daarmee kunnen verschillende kinderen
trakteren en een feestje geven.
De collectebus blijft bij Martijn op de kamer staan dus we hopen dat we nog meer kinderen
blij kunnen maken.
Warm weer
De afgelopen week merken wij dat er steeds meer kinderen later op school komen of een
dag thuis blijven. Wij begrijpen dat de kinderen door dit warme weer later naar bed gaan en
wellicht niet goed uitgerust opstaan. Toch willen wij u vragen om uw kind op tijd naar school
te brengen.
Berichten van de duurzaamheidscommissie
Cupcake-actie een succes
De duurzaamheidscommissie heeft € 202,35 verdiend met de cupcake-actie van april. Dat
was veel meer dan we dachten want we kregen heel veel bestellingen. Met dit geld steunen
we de Plastic Soup Foundation. Iedereen die een cupcake heeft besteld, zomaar geld heeft
gedoneerd of nu beter oplet op plastic afval: dank je wel!
Ontmoeting met Jane Goodall
Jane Goodall heeft veertig jaar onderzoek gedaan naar chimpansees. Toen ze daar
in 1960 mee begon, was er nog maar heel weinig bekend over deze mensapen.
Door haar onderzoek veranderde dat. Jane Goodall is inmiddels 84 jaar
maar zij zet zich nog altijd in voor het beschermen van chimpansees
en hun leefomgeving. Dat is hard nodig want deze apen worden
bedreigd in hun voortbestaan.
Jane Goodall kwam naar een bijeenkomst in Amsterdam
om het eerste exemplaar van een kinderboek ‘Een
vreemde aap’, over haar leven met de chimpansees, in
ontvangst te nemen. Zes kinderen van de
duurzaamheidscommissie mochten daarbij aanwezig zijn.
Van tevoren hadden zij vragen bedacht waarop ze
tijdens de bijeenkomst antwoord kregen. Een bijzondere
ervaring! Auteur en illustrator van het boek zullen onze
school nog bezoeken. Bovendien beloofde een van de
kinderen aan Jane Goodall dat we een actie zullen
organiseren om haar te helpen bij het beschermen van
de apen. Wordt vervolgd...

Data in juni

2 juni

Werkmiddag heemtuin

5 t/m 8 juni

Avondvierdaagse

6 juni

Noorderlicht naar het Verzetsmuseum

7 juni

Kinderkring groep 8 (A)

8 juni

Viering alle tussenbouwgroepen

14 juni

Zwemmen: Kringloop, Noorderlicht, Atlantis, Melkweg,
Eiland en Kraaiennest
Extra gym: Regenboog en Poolcirkel
Kinderkring groep 8 (B)

15 juni

Viering alle middenbouwgroepen

20 juni

Onderbouw afsluiting Taallijnthema 'hoe werkt dat?'

21 juni

Studiedag: alle kinderen zijn vrij!

22 juni

Sportdag

25 t/m 27
juni

Noorderlicht op kamp naar
Penningsveer

26 juni

De tussenbouw gaat naar Jeugdland

27 juni

Rapporten mee
Werkmiddag heemtuin

28 juni

Zwemmen alle tussen- en
bovenbouwgroepen
Groepsindeling mee
Kinderkring groep 6

29 juni

Viering alle onderbouwgroepen
Schoolzwemtoernooi groep 6, 7 en 8

Jump, de fanclub van Het Nationale Ballet, organiseert jaarlijks een Dansdag voor alle fans
van 4 tot en met 16 jaar. Deze dag boordevol leuke balletactiviteiten vindt dit jaar plaats op
zaterdag 16 juni. De JUMP dansdag is het hoogtepunt van iedere dansjaar! Alle JUMP leden
komen samen naar ons theater voor inspirerende workshops, een bijzondere voorstelling
van 45 minuten en andere leuke activiteiten! Op de dag zelf, verkopen we spitzen en kunnen
kinderen de dansers ontmoeten.
Alle informatie rondom de Jump Dansdag is te vinden op operaballet.nl/jump. Let op! De
inschrijvingen voor de Jump dansdag sluiten 31 mei.
Interesse in de JUMP dansdag? Schrijf je kind in voor de JUMP fanclub
(€12,50 voor een jaar) en ontvang een link zodat je hem/haar kunt
aanmelden voor de Dansdag. JUMP-leden kunnen verder het
hele jaar meedoen aan leuke activiteiten (zoals een kijkje
achter de schermen), ontvangen korting op
voorstellingen en kunnen deelnemen aan leuke winacties
zoals een balletles bijwonen.
Graag tot ziens op de Jump Dansdag op zaterdag 16
juni!
Met vriendelijke groet,
Jump
Nationale Opera & Ballet
Afdeling Marketing, Communicatie & Verkoop

