Nieuwsbrief 2 juni, jaargang 5, nummer 20
Maandkalender:
11 juli afscheidsavond en musical van groep 8
14 juli eindfeest voor de hele school, lunch verzorgd door school
14 juli 14 uur bijeenkomst op het plein om de vakantie te vieren en afscheid
Marijke

Wat houdt ons bezig?
Het schooljaar loopt op het einde. Nog ruim twee weken en de vakantie begint! Toch
wordt er op school nog hard gewerkt.
De leerlingen van groep 4 hebben een spreekbeurt gegeven aan de hand van een
informatieboekje dat ze hadden gelezen en een filmpje over hetzelfde onderwerp dat
ze hadden bekeken. Bij dit onderwerp waren ook nog plaatjes gezocht. Het waren
erg leuke spreekbeurten, foto's komen nog in Parro.
Het thema afval krijgt invulling doordat de kinderen met prikkers vuil uit de omgeving
van de school op hebben geruimd. We merken dat de kinderen veel attenter
geworden zijn op het straatvuil en daar regelmatig mee naar de leerkrachten komen.
Merkt u dat thuis ook? Ook wordt er geknutseld met afval. Er ontstaan leuke
werkstukjes.
Groep 7,8 is bezig de laatste hand te leggen aan de musical. Spannend zo'n eigen
productie!
Volgende week gaan de groepen 3 tot en met 8 nog op excursie naar Haarlem, het
Teijlersmuseum. Gelukkig zijn er voldoende ouders bereid gevonden om de
kinderen te rijden.
Het sparen van plastic afval gaat erg goed. We hebben bijna genoeg voor de
workshop op 14 juli.
Donderdag 14 juli is de laatste schooldag en dat vieren we met een Eindfeest.

De hele dag zal er gespeeld worden, geknutseld en gegeten! De kinderen hoeven
dan ook geen tussendoortje of lunch mee te nemen.
Alle kinderen blijven over en om 14 uur is er voor kinderen en ouders een klein
feestje op school om de vakantie te vieren en het afscheid van juf Marijke. Zij
gaat met pensioen.
Dus iedereen uitgenodigd!

Ook het seizoen van Pauzesport loopt op het einde. Hieronder een aantal foto's van
kinderen die tijdens de middagpauze onder leiding van een sportinstructeur
verschillende spellen doen. Wij vinden deze invulling van de pauze zo goed dat we
hebben besloten om ook volgend schooljaar dit te continueren. Op maandag,
dinsdag en donderdag komen de sportinstructeurs weer!

Wilt u de kinderen iedere ochtend insmeren met zonnebrandcrème wanneer er zon
verwacht wordt? Zij kunnen dan lekker buiten spelen!

Zomer vakantie!
Deze week sluiten wij ons thema af van HET WEER. Alle knutsels zijn erg mooi
geworden en de kinderen kunnen nu in de ochtend ons goed vertellen wat het weer
van de dag is. Ook hebben wij meerdere weer typen gemaakt met klei. Volgende
week starten wij met een nieuw thema ZON EN ZEE. We hebben weer een leuke
planning bedacht voor de kinderen!

Op woensdag 29-6 hebben wij MODDERDAG gevierd op het KDV en op de BSO. De
kinderen mochten schilderen met modder, heel veel spelen met modder en hebben
zij een heerlijke heksensoep gemaakt. Ook hadden we slijm met magic zand
gemaakt om mee te voelen. Deze dag stond echt in het teken van vies worden en
dat is goed gelukt!

Volgende week is het alweer de laatste week van onze stagiaire Marinda. In de
zomervakantie zal zij nog wel een paar keer te zien zijn op het KDV. Wij vonden het
erg fijn dat zij bij ons stage heeft gelopen en we zullen haar ook zeker missen!
Op donderdag 14 juli hebben wij zomerfeest van 09.00 uur tot 13.00 uur. De
kinderen die niet aanwezig zijn deze dag op de opvang zijn van harte welkom om
tijdens het zomerfeest even mee te spelen. Wel moeten de mama’s/ papa’s/oma’s
erbij blijven i.v.m. personeel. We gaan allemaal spelletjes doen en deze vinden
buiten plaats. Laten jullie even weten of jullie gezellig langskomen op het
zomerfeest?
Groetjes team Babino

