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Open Podium; 12.00 uur vakantie!
Zomervakantie
Eerste schooldag 2019-2020
Fietskunsten verkeersles groep 3 en 4

Schoolbieb:
Een heel jaar hebben de kinderen volop kunnen lezen
uit de boeken van de schoolbieb. Dankzij de hulp van
een aantal biebouders, die ongeveer eens in de maand
biebdienst hadden op woensdagochtend. Enorm
bedankt voor jullie ondersteuning! Voor de moeder van
Dinand uit groep 8 en Juliette, moeder van Christiaan,
die alweer een jaartje van school af is, een speciaal
woordje van dank voor vele jaren trouwe biebdienst!
Voor komend schooljaar zijn nieuwe biebouders van harte welkom, zodat we een
grote pool hebben en je als ouder eens in de maand of 6 weken aan de beurt
bent. Het is een erg leuke activiteit waarbij u alle kinderen vanaf groep 4 leert
kennen. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich aanmelden bij juf Ankie of de
leerkracht van uw kind van dit jaar.
Talentmoment
Op maandag hebben we het laatste Talentmoment van dit jaar afgesloten.
Leerzame en vooral ook leuke workshops met muziek, onder leiding van Debby,
de moeder van Jaydee, technisch knutselen met juf Mascha en CoSpaces met
meester Frank. De kinderen die met de Talentmiddag bij meester Frank zaten
kunnen via https://cospaces.io/edu/ thuis verder werken op de laptop/Ipad of
telefoon. Met een VR-bril kunnen ze in hun eigen wereld lopen. We zagen de
kinderen enorm enthousiast bezig zijn en groeien van het verder ontwikkelen van
hun talent. We willen nogmaals alle ouders en organisaties bedanken, die dit jaar
het Talent Moment mede mogelijk hebben gemaakt; ouders die al of niet samen
met de leerkracht de lessen hebben bedacht en gegeven, maar ook de ouders
die ons hebben gesponsord met djembe’s, 3 VR brillen en een mooi geldbedrag,
waarmee we nog meer mooie techniekmaterialen kunnen aanschaffen. (zie ook
Facebook) Voor komend cursusjaar hopen we weer dat er ouders zijn die het
leuk vinden om met een groep(je) kinderen samen te werken; het kan van alles
zijn, ook koekjes bakken, haken/ breien of een taal aanleren zijn talenten die we
graag van u leren.
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Nieuws uit de groepen
Groepen 1/2: juf Stevie, juf Renske en juf Marieke
Woensdag was best een beetje spannend voor de oudste kleuters. Zij mochten
namelijk alvast een ochtendje wennen in groep 3! 2 nieuwe juffen volgend jaar,
het leren van nieuwe letters en het lezen van woorden. Poe, dat is best moeilijk.
Gelukkig kunnen ze nog heel even samen met de kleuterjuffen genieten van de
laatste dagen bij de kleuters. Groep 8 was gezellig bij de jongste kleuters op
bezoek. Zoals eerder gezegd zien we na de vakantie Fatima, Sannasse, Xavian
en juf Stevie helaas niet meer terug. Zij gaan allemaal naar een nieuwe school.
We wensen hen veel plezier en iedereen alvast een hele fijne vakantie toe!

Groep 3: juf Floor en juf Wendy

Het jaar is bijna voorbij! Volgende week hebben we nog een week met
leuke activiteiten. Woensdag 17 juli gaan we nog een keer oefenen met
fietsen op het plein. Denkt u eraan dat uw zoon/dochter met de fiets naar
school komt?
En na het spectaculaire optreden van groep 3 op vrijdag 19 juli en het
afronden van de dag is het dan toch echt zover..... afscheid nemen van
elkaar in groep 3. Na de zomer gaan ze starten in groep 4. Na een leuke
wenochtend deze week zijn ze er allemaal aan toe! Ouders, bedankt voor
jullie hulp dit schooljaar! Kinderen bedankt voor jullie gezelligheid en fijne
momenten met elkaar. Geniet van de vakantie.

Groep 4: juf Ankie en juf Marloes
Wat hebben we een fijn schooljaar gehad met deze groep. Hard gewerkt maar
ook veel plezier gehad met elkaar. Afgelopen woensdag hebben de kinderen
gewend in groep 5! Dit was spannend maar vooral leuk! Ze hebben Engels
gedaan en aardrijkskunde!
Op 17 juli heeft groep ¾ nog een verkeersles Fietskunsten. Denkt u eraan dat
uw kind op de fiets komt?
Het is bekend dat kinderen in de vakantie vaak minder lezen. Dit kan zorgen
voor een zogenaamde ‘zomerdip’ wat betekent dat uw kind na de vakantie 1 of
soms zelfs 2 niveaus kan zakken. Dit is natuurlijk erg vervelend, zeker omdat het
lezen in groep 5 nog belangrijker zal worden. Wilt u er daarom samen met uw
kind op letten dat hij/zij regelmatig blijft lezen in de vakantie? Een leuke tip is de
app ‘vakantiebieb’. Op deze manier kan uw kind wel lezen maar hoeft niet te
sjouwen met zware boeken. Veel leesplezier!!
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Groep 5: juf Freke en juf Mascha
Wauw het jaar is omgevlogen, groep 5 zit er alweer bijna op! Nog één week en
dan is het zomervakantie. Dat betekent volgend jaar groep 6! Woensdag hebben
de kinderen al even mogen wennen aan het nieuwe lokaal en aan juf Mela.
Natuurlijk heeft groep 4 (groep 5 2019-2020) ook al kunnen wennen aan het
nieuwe lokaal en juf Freke. Ze hebben kennisgemaakt met de vakken Engels en
aardrijkskunde. Wat wisten ze al veel! Zie hier toekomstig groep 5 in actie!

Ondanks dat de
zomervakantie inzicht is, is er wel hard gewerkt en geleerd. Met aardrijkskunde
hebben we een begin gemaakt aan de topografie van Nederland, Met natuur
hebben we ons verdiept in diverse dieren en zijn we aan de slag geweest met
experimentele proefjes!
Groep 5 het was een mooi jaar, wij zijn trots op jullie, toppers!
Groep 6: juf Mela en juf Marieke
Een jaar waarin we hard hebben gewerkt: tijdens de Engelse les sprak de juf
alleen maar Engels; help!, tijdens rekenen veel met breuken, oppervlakte en
omtrek gewerkt, bij spelling kwam werkwoordspelling weer om de hoek kijken,
dat ‘t Kofschip!, bij taal over persoonsvorm, onderwerp, aanwijzend
voornaamwoord, persoonlijk voornaamwoord. Voor de natuurlessen gingen we
ook naar de schooltuinen. We hebben al radijsjes, andijvie en aardappelen
geoogst. De bonen, wortelen en nog meer sla komen in en na de vakantie.
Genoten hebben we van het bezoek aan het Archeon. Kortom het was een goed
jaar!
In de zomervakantie kunt u iedere woensdagochtend groente oogsten uit de
schooltuin van uw kind! Fijne vakantie!
Groep 7: meester Frank
Het einde van het jaar is aangebroken.
Wat een ontzettend gezellig jaar hebben
wij gehad. Wij willen allen ouders
bedanken die hun steentje hebben
bijgedragen aan de school of de groep.
Uw zoon of dochter gaat volgend jaar
alweer naar groep 8! Geniet vooral eerst
van de zomervakantie en tot volgend
jaar!
Natuurlijk zijn we in de klas creatief bezig
geweest. Uw kind heeft een eigen klei
bakje gemaakt waarin we zaadjes hebben gepland.
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Groep 8: juf Joke
Zoals we aan het begin van het
schooljaar al zeiden, dit laatste jaar
op de PWA is voor de kinderen (en
juf) omgevlogen! We kunnen
terugkijken op een bijzonder jaar.
Ik heb deze groep als gezellig,
enthousiast, leergierig, sociaal,
meelevend, humoristisch,
vindingrijk en vooral positief
ervaren. Natuurlijk was er wel eens
wat gedoe, dat hoort erbij, maar er
was altijd de intentie om er als
groep een topjaar van te maken en
dat is wat mij betreft gelukt! Dat
heeft onder andere voor een GE-WEL-DIG kamp gezorgd, wat hebben we een lol
gehad! Nu rest nog één groot hoogtepunt, de eindmusical. En ik beloof u, die
wordt GEWOON SUPER! Aanstaande dinsdag bent u vanaf 19.15 uur welkom in
de aula, de kinderen worden om 19.00 uur verwacht. Tot dan!
Wij feliciteren onze jarigen:
Juli
13 Nandini Nakorikantodas 5
14 Mujahid Kaddah 1/2A
19 Jesse Rouwenhorst 7
20 Fatima Kamara 1/2A
24 Selma van Bostelen 1/2B
24 Yassin Lakbir 6
25 Beyza Parlayan 8
26 Max van der Geest 4
27 Thomas Plug 3
30 Lucas Kroonenberg 6
30 Victor Kroonenberg 6
31 Lina Tokhi 1/2B
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