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Beste ouders,
Nog twee weken te gaan en het schooljaar is voorbij. Dit is dan
ook de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. In de laatste week
zal ik nog een nieuwsflits versturen zodat u met de laatste
informatie de vakantie in gaat.

Agenda:
10 en 11 juli
10-minutengesprekken

We ronden dit schooljaar nu af. Vanavond en morgen zijn 10minutengesprekken. Het rooster heeft u donderdag per mail
ontvangen. Volgende week is het afscheid van groep 8 en zullen
we in de groepen het jaar afsluiten.

18 juli
Afscheid groep 8

Ik wens u via deze weg alvast een goede zomervakantie toe en
hoop dat we alle kinderen na de vakantie in gezondheid weer
terug op school mogen zien. Mark Jan, Jelle en Anne Lieke gaan
in de zomervakantie verhuizen. We wensen hen een goede
start op hun nieuwe school.

21 juli
Laatste schooldag,
12.00 alle leerlingen vrij
Schoolschoonmaak

19 juli
Vossenjacht

In de zomervakantie is de school gesloten. De mail wordt beperkt gelezen en de telefoon in school
wordt niet opgenomen. Toch kan het gebeuren dat u iets heeft wat niet kan wachten. In noodgevallen
kunt u mij dan natuurlijk gewoon bellen op 0629550121.
Met vriendelijke groet,
Harold Engels,
directeur
Laatste week groep 8 en vossenjacht
Op dinsdagavond 18 juli staat de afscheidsavond van groep 8 gepland. Op woensdag 19 juli willen we
nog graag een vossenjacht organiseren waarbij we de hulp van groep 8 hard nodig hebben. De
vossenjacht is de laatste activiteit van groep 8. Voor hen begint daarna de zomervakantie.
TSO
Gre Vaandering gaat na de vakantie stoppen met de TSO. SKZ regelt de TSO voor ons en is dus nu op
zoek naar iemand die dit na de zomervakantie kan gaan doen. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u
vacature. Bent u of kent u iemand die dit op wil pakken dan horen we dat graag!
Daarnaast zijn er ook nog vrijwilligers nodig die mee willen draaien in het rooster als extra hulp.
Schoonmaken
Vrijdagmiddag 21 juli wordt er schoongemaakt in de school. Hiervoor zijn we nog op zoek naar ouders.
Er zijn nog maar erg weinig aanmeldingen. Verderop in de nieuwsbrief vindt u meer informatie.
Opgeven kan met het strookje maar ook via aj-bosman@kpnmail.nl.
Geboren
Eline van Belzen heeft een zusje, Linda, gekregen. Familie Van Belzen, van harte gefeliciteerd!
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Groep 1 en 2
In onze groep zijn we nog steeds bezig met het verhaal van
Kikker en Muis! Daarom heeft groep 2 een hele vragenlijst
gemaakt over groep 3. Dinsdag 27 juni zijn we ermee naar
de klas van groep 3/4 gegaan !!! Zo hebben we al op een
leuke manier kennis gemaakt met Juf Korenberg en hebben
antwoord gekregen op al onze vragen ………
-

Kunnen jullie Engels praten ?
Hoe leer je ‘’achterelkaar” lezen ?
Hoe moet je klassendienst doen ?
Wanneer mag je spelen ?
Hoeveel woordjes hebben jullie geleerd ?
Hoeveel keer is er pauze ?
Hoe moet je een “cito”maken ?
Enz, …

Daarnaast zijn we aan het werk over KRIEBELBEESTJES!
We hadden een leuke spannende start
hiermee door de speurtocht in het bosje van
de kinderboerderij tijdens ons schoolreisje !
Nu mogen we , wanneer we aan de groene
tafel werken, buiten op het schoolplein
kriebelbeestjes zoeken. En aan de gele tafel
mogen we mieren tekenen tussen
grassprietjes.
Ook hebben we een boekje waar we in
kunnen werken, rekenen, schrijven en
kleuren over de kriebelbeestjes.
Zoals u merkt………we zijn nog steeds lekker bezig ook al is de zomervakantie in zicht!!!
Op woensdag 28 juni 2017 hebben we afscheid genomen van Juf Schoonhoven!
We hebben haar bedankt met alle kinderen met een door hen versierd theezakje!
Nogmaals Juf……namens alle kinderen : HARTELIJK BEDANKT VOOR ALLES !
De Bijbelvertellingen :
Week 27
Derde reis van Paulus
Paulus weer in de gevangenis
Samenzwering tegen Paulus

Week 28
De schipbreuk van Paulus
Verblijf op Malta
Paulus in Rome
Week 29
Deze week kiezen de leerlingen…………..
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Groep 3 en 4
We zijn inmiddels met de laatste schoolweken bezig van dit seizoen.
Sinds een paar weken zit Ferona Schilder bij ons in groep 3. We hopen dat ze zich snel thuis voelt bij
ons en dat lijkt al best wel te lukken.
Helaas moeten we aan het eind van dit schoolseizoen ook afscheid nemen, nl. van Anne Lieke
Meuleman. Zij gaat verhuizen, samen met haar moeder en broers. We hebben al foto’s gezien van het
mooie nieuwe huis. We hopen dat je snel zult wennen op je andere school, met een speelbos , waar je
hutten kunt bouwen! Dat klonk wel erg leuk! We zullen je missen,
lieve Anne Lieke!
Op dinsdag 20 juni zijn we met schoolreisje naar het Dolfinarium
geweest. Wat was het een leuke dag met mooi weer! Heel wat
kinderen mochten daarna een paar dagen met hun
dolfijnnepen/potlood schrijven.
We hopen u als ouders te spreken over de ontwikkelingen van uw
kind. Hopelijk heeft uw kind een fijn schooljaar gehad. Veel of minder veel vooruitgang…….ieder kind
heeft er zijn best voor gedaan. Ieder kind is uniek en heeft zijn/haar talenten gekregen van de Heere.
We zijn met de laatste leerstof uit groep 3 en 4 bezig. Hierbij nog een korte samenvatting:
Groep 3
Taal/lezen:
Na de laatste kern is de basis voor vlot lezen gelegd. Kinderen zijn begonnen met het leren van letters,
het lezen van eenvoudige eenlettergrepige woorden en zijn gegroeid naar het lezen van
meerlettergrepige woorden. Kinderen kunnen nu verder werken aan het verbeteren van hun
leesvaardigheid tot het niveau waarop wij als volwassenen lezen. Die weg naar het uiteindelijke
leesniveau is opgedeeld in stappen, die herkenbaar zijn als Avi-niveaus Aan het einde van groep 3 zijn
de meeste kinderen in staat om teksten te lezen op het niveau van Avi E3.
In groep 3 heeft uw kind een leesontwikkeling doorgemaakt, die het in staat stelt om eenvoudige
kinderboeken te lezen. Vooral in de vakantie is het belangrijk dat de zojuist veroverde leesvaardigheid
niet 6 weken stil ligt. STIMULEER HET LEZEN VAN BOEKEN OOK IN DE VAKANTIE!!!
Rekenen: We hebben optel/aftreksommen tot 20 gedaan, geteld met sprongen van 2, 5 en 10 en we
hebben geleerd bij hele uren te zien hoe lang iets duurt.
Groep 4
Taal:
We zijn bezig met het laatste thema. We leren de betekenis van 36 moeilijke woorden, bijv. de
goederen, de voorraad, de advertentie, reeds, overhalen, wat mij betreft, kortom enz.
De kinderen leren zinnen bouwen met woordsoorten, wat een eigennaam is, wat een woordparachute
is.
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Bij spelling oefenen we veel met de open en
gesloten lettergreep, bijv. jager en bakker.
Daarnaast oefenen we woorden met een
tweetekenklank in een open lettergreep, bijv.
keu-ken.
Rekenen:
Aan het eind van groep 4 horen de kinderen
alle optellingen en aftrekkingen tot 100 te
kunnen maken. We leerden een deling met een
vermenigvuldiging te verbinden en we leerden
om
uit
een
verhaaltjessom
een
optel/aftreksom te maken.

Bijbelvertellingen:
Week 28: Genezing op sabbat
Laat de kinderen tot mij komen
Goede Herder

Week 29: De rijke jongeling
De rijke man en de arme Lazarus
De barmhartige Samaritaan.

Voor over een paar weken: een fijne, ontspannen zonnige vakantie gewenst!
Hartelijke groeten,
Juf Korenberg en juf van Bruggen.
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Groep 5 en 6
Het cursusjaar is bijna voorbij. Wat is het weer snel gegaan . Nog twee weken en het is zomervakantie.
Gewerkt wordt er echt nog wel.!
De Bijbelse verhalen voor de laatste twee weken
Week 28
Een kostbaar bezit.
Verbondssluiting
God geeft de 10 geboden
Regels van God

Week 29
Vertel het door
De genezing van Naàman
Filippus en de Ethiopiër
Paulus en Silas

Rekenen groep 5
Kinderen kunnen een route op een kaart bepalen, tekenen en beschrijven.
Kinderen kunnen uit het hoofd optellen en aftrekken tot en met 1000.
Kinderen kunnen afronden op honderdtallen.
Kinderen kunnen handig optellen en aftrekken in een geldcontext.
Rekenen groep 6
Kinderen kunnen met analoge klokken en digitale tijden in een tabel berekeningen maken.
Handig optellen en aftrekken.
Kinderen kunnen cijferend aftrekken tot en met 1000
Kinderen kunnen delingen met rest uitrekenen.
Met PAD hebben we het over Probleem Oplossen
Dit zijn de 11 stappen
1 Word rustig en denk na
7 Kies de beste oplossing!
2 Wat is het probleem?
8 Maak een plan.
3 Welke gevoelens spelen een rol?
9 Voer het plan uit.
4 Wat is het doel?
10 Werkt mijn plan?
5 Welke oplossingen zijn er?
11 Andere oplossingen proberen.
6 Wat zijn de gevolgen?
Deze stappen gaan wij oefenen en leren
toepassen.
Wijzer! Aardrijkskunde, gaan we nog een
vrije opdracht doen. De kinderen mogen
zelf een opdracht kiezen.
Taal en spelling
De oefeningen herhalen van het afgelopen
jaar. Je merkt dat bepaalde onderwerpen
toch nog moeilijk zijn. B.v. onderwerp,
bijvoeglijknaamwoord,
zelfstandig
naamwoord.’
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Groep 7 en 8
De laatste twee weken van dit schooljaar staan in het teken van afronden. De laatste methodetoetsen
zijn geweest, dus alle lesstof is behandeld. Met rekenen zijn de leerlingen bezig met hun persoonlijke
rekendoelen, met taal en spelling herhalen we nog het e.e.a. en werken we aan de meer creatieve
opdrachten.
We mogen terugzien op een geslaagd kamp! We zijn blij en dankbaar dat alles goed is gegaan en dat
we ook veel plezier mochten hebben.
Woensdag 19 juli is de vossenjacht. Met die voorbereiding is groep 8 al druk bezig. Aansluitend aan de
vossenjacht zwaaien we als school de leerlingen van groep 8 uit op het plein, zij vliegen uit ;-)
Groep 8 is nog druk aan het oefenen voor de musical. We vinden het heel fijn dat er een paar ouders
zijn die ook met de leerlingen willen oefenen!
Bij deze wil ik de leerlingen en ouders bedanken voor de prachtige mand met bloemen omdat we op
17 juni 25 jaar getrouwd waren.
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OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEPHet duurt nog even, maar het is zo weer zomervakantie en zullen de lokalen weer schoon worden
gemaakt zodat onze kinderen weer in een fris lokaal het nieuwe schooljaar kunnen starten. Wie zou
ons willen helpen om deze klus te klaren? (tegen een (vrijwilligers) vergoeding) Het gaat alleen om
vrijdagmiddag 21 juli.
En zijn er één of meerdere personen die op deze vrijdagmiddag de vuilnisbakken van de school willen
ophalen om deze thuis goed schoon te maken?
Wanneer u vrijdagmiddag 21 juli kleine kinderen mee wilt nemen en dus graag oppas wilt, wilt u dit bij
opgave dan doorgeven? Dan kunnen wij voor oppas zorgen.
Vanaf 16 jaar is iedereen welkom om te helpen met de schoonmaak van onze lokalen.
Wilt u uw eigen emmer, spons, trekker, jemakodoeken e.d. meenemen? Voor de
schoonmaakmiddelen wordt gezorgd.
We werken deze vrijdagmiddag in principe van 13.00 uur – 16.00 uur.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Margreet v.d. Ridder 038-3447004.
Het aanmeldbriefje graag voor zaterdag 8 juli inleveren bij Margreet v.d. Ridder, Kamperzeedijk 26.

Met vriendelijke groet,
Margreet v.d. Ridder
Dineke van Dalfsen
Alien Bosman
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik wil wel helpen met het schoonmaken van de lokalen.
Naam: ……………………………………………………..
Tel.: …………………………………………………………
E-mail: ........................................................
Oppas: ja/nee (doorstrepen wat niet van toepassing is)
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Vacature
“coördinator”
OPVANG.

TUSSENSCHOOLSE

Wij zijn op zoek naar iemand die ons kan helpen bij de tussenschoolse opvang/ overblijf van
de basisschoolkinderen van ‘de Driester’.
Wij zoeken na de zomervakantie iemand die:
Het leuk vindt om met kinderen om te gaan;
-

Beschikbaar is op 1 of meerdere dagen per week, tussen de middag van 12.00-13.00
uur. Op maandag, dinsdag, donderdag en/ of vrijdag.

-

De presentie van de kinderen en vrijwilligers bijhoudt.

Wij bieden:
Een rendabele vrijwilligersvergoeding
-

Leuk contact met kinderen en collega’s

-

Schoolvakanties vrij

Lijkt het u leuk om ons te komen helpen of kent u iemand die ons TSO team wil komen
versterken: dan horen of lezen we graag van u.
We houden onze telefoon en e-mail in de gaten en mocht u willen langskomen dan staat de
koffie klaar! Wij geven u graag meer informatie!
Contactpersoon:
Rian Keizer
Telefoonnummer:
06- 49 86 76 15
E-mail:

r.keizer@kdc-zwartewaterland.nl
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Extra informatie…

