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AGENDA (ALGEMEEN)
30 juni/5 juli
12 juli
13 juli
15 juli

Oudercontactavonden
Schoolverlatersavond (musical en bbq)
Doordraaiochtend; kennismaking in nieuwe groep
Laatste schooldag; start zomervakantie om 12.00 uur.

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Rapport groep 1 t/m 7 mee
Vandaag hebben de leerlingen van groep 1 t/m 7 hun rapport mee gekregen. De leerlingen
van groep 8 ontvangen hun rapport bij het afscheid.
Het is ons opgevallen dat niet alle ouders het rapport van februari hebben ondertekend.
Op 30 juni en 5 juli houden we de oudercontactavonden. We stellen het op prijs wanneer de
rapporten dan meegenomen worden om samen te bespreken. Deze mag daarna natuurlijk
weer mee naar huis om aan belangstellenden te tonen.
Hoofdluiscontrole
De groene tassen kunnen de kast weer in... wij zijn allemaal weer hoofdluisvrij. Hartelijk
dank aan de moeders die extra gecontroleerd hebben. Deze moeders zijn vaker op school
gekomen, dan voorzien. Dat geeft aan hoe betrokken ze zijn en met ons er voor willen
zorgen dat we hoofdluisvrij zijn. Fijn hoor !!!
Huwelijk
Afgelopen vrijdag stapten de ouders van Maurik (8), Jade (6) en Dion (2) in het
huwelijksbootje. We waren allen blij verrast toen ze onverwacht een bezoekje aan school
brachten. Dat leverde prachtige foto's op. We wensen het bruidspaar en hun mooie gezin
heel veel geluk !

Nieuwe collega
Vandaag heb ik een nieuwe collega aangesteld voor volgend schooljaar. Juf Laura Bijkerk
wordt de nieuwe leerkracht voor groep 7-8. Zij werkt fulltime. Ik heb er veel vertrouwen in dat
Laura goed in ons team past en een kundige aanvulling zal zijn.

Naast Laura heb ik Amarins Strijkstra aangenomen als LIO-stagiaire in de groep. Tevens zal
juf Francisca extra ondersteunende taken verrichten in groep 7-8.
Laura en Amarins, welkom in ons team !!! We hebben afgesproken dat beide collega's zich
volgende week zelf zullen voorstellen in de nieuwsbrief.

NIEUWS VAN DE BINDING
Nieuws van de verkeerscommissie
Op vrijdag 3 juni is er een bijeenkomst geweest op De Binding over de verkeerssituatie
rondom De Binding. Naast de verkeerscommissie van beide scholen waren hierbij
wethouder Mark de Haan en de directeur ruimtelijke ordening Harry Waals en Dida Noordhof
van de gemeente aanwezig. Ook Margot Blaauw van VVN was hierbij aanwezig en zij heeft
onder andere de uitkomsten van de vragenlijst besproken en met een kritische blik de
beweegredenen van de gemeente gevolgd. Wellicht heeft u ons zien staan in de ochtend
om de situatie ter plekke te bekijken.
Het doel van de bijeenkomst was om na een jaar “De Binding” te evalueren. Er is uitleg
gegeven door de heer Waals over de visie van de gemeente. De conclusie die we hebben
getrokken is dat er over het algemeen goed rekening wordt gehouden met elkaar. De uitleg
die gegeven is, is verhelderend voor de commissie. We hebben afgesproken dat we aan het
begin van het komende schooljaar een informatieavond gaan houden waar uitleg aan
ouders gegeven gaat worden en waar men met vragen terecht kan. Dit schooljaar zal er in
ieder geval nog een duidelijk verkeersplan gepresenteerd gaan worden, zodat het voor
iedereen helder is wat er verwacht wordt. Klik hier voor het plan. Daarnaast zullen er borden
geplaatst gaan worden bij de Kiss en Ride zone die door kinderen van groep 8 zijn gemaakt.
Komend schooljaar willen we kinderen ook meer gaan betrekken bij de
verantwoordelijkheden die ouders hebben betreffende het verkeersbeleid.
Een aantal besproken punten:
* De shared space zone is voor iedereen bedoeld. Het is een gedeeld plein, waar fietsers en
voetgangers door elkaar lopen/fietsen;
* Het is beter dat fietsers gewoon op de rijbaan fietsen, want auto’s houden daar dan sneller
rekening mee en zullen zich aanpassen;
* We zullen een actiedag gaan plannen met als doel om zoveel mogelijk mensen naar
school te laten lopen;
* Er wordt door de gemeente bekeken of er voor de Poiesz vanuit Surhuisterveen nog
obstakels gezet kunnen worden op de plekken waar fietsers op de rijbaan komen;
* De provinciale weg gaat waarschijnlijk opnieuw bestraat worden met een band die de
klinkers op kruising afsluit d.m.v. van een visuele band. Vanuit de Drachsterweg/ café naar
de overkant van de weg. Verder is de boom bij het fietspad West Opende besproken i.v.m.
gevaarlijk zichtveld voor de kinderen.
De verkeerscommissie

NIEUWS UIT GROEP 1-2
Stagiaire
In groep 1 en 2 hebben we deze en volgende week een stagiaire van Singelland in
Surhuisterveen. Eize Stokman helpt de kinderen en de juffen met allerlei activiteiten en kan
zo kennis maken met het basisonderwijs. Van harte welkom, Eize; we hopen dat je een
prettige en leerzame tijd bij ons zult hebben!

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Schoolreis in Wildlands:
Afgelopen donderdag was het zover.... schoolreis!!! Wat
hadden we een zin! Eerst lekker met de bus rijden en daarna
door de jungle, de savanne en het ijskoude Antartica. We
hebben ons deze dag goed vermaakt met het bekijken van
dieren, klimmen en klauteren, bootje varen, een voorstelling
bezoeken en nog veel meer. Het weer hielp ook goed mee!
Op de website van de school staan in het fotoalbum een
aantal foto's van de schoolreis. Zeker de moeite waard om
eens een kijkje te nemen.
Bewegen op muziek:
Door alle spanning rondom de schoolreis zijn we helemaal vergeten om te zeggen dat we
tijdens de gymles 'bewegen op muziek' hebben gehad. We hebben lekker kunnen swingen.
We hebben nog een paar lessen 'bewegen op muziek'. Dus heupen los en swingen maar!
Groep 4:
Willen jullie thuis nog even oefenen met woordpakket 23. Je kunt het woordpakket vinden op
de website.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Schoolreisje
We kunnen terug kijken op een warm maar geslaagd schoolreisje. Met z'n allen in een
dubbeldekker bus naar Emmen was op zich, voor veel leerlingen, al een belevenis. In de
Wildlands Adventure Zoo hebben de leerlingen zich enorm vermaakt, ze hebben er
enthousiaste verhalen over geschreven. Hierbij willen we de begeleiders hartelijk bedanken
voor hun inzet.
Voor foto's van deze dag kunt U kijken op de website.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
Schoolkamp groep 7-8 Schiermonnikoog
Ons schoolkamp is inmiddels al weer ruim een week geleden. Maandagochtend 20 juni
waren alle 31 kinderen en de begeleiders tijdig op school en om half negen vertrokken we
richting Lauwersoog. De weersvoorspelling was slecht voor die dag en we hebben dan ook
het nodige hemelwater gehad. Gelukkig stond de wind gunstig en mede daardoor waren we
ruim op tijd voor de boot in Lauwersoog. Dinsdag en woensdag hadden we prachtig weer en
daardoor konden we lekker naar het strand en zelfs zwemmen in de Noordzee.
Dinsdagmiddag zijn we een stukje het wad op geweest en 's avonds hadden we een groot
kampvuur. Maandag en dinsdag hebben de begeleiders voor een heerlijke maaltijd gezorgd,
en woensdagmiddag hebben we nog patat gegeten in het dorp. 's Middags om kwart over
vijf stonden veel ouders ons al op te wachten bij de haven van Lauwersoog. Nadat alle
fietsen en de bagage waren ingeladen en de kinderen en de begeleiders in de auto's
hadden plaatsgenomen, konden we naar school vertrekken. Even na zes uur kwam de hele
colonne op school aan en daar stonden veel ouders op ons te wachten. Zo kwam er een
eind aan een prachtig schoolkamp. Natuurlijk kan zo'n meerdaags schoolkamp alleen maar
door gaan als er voldoende hulp is van ouders. Alle ouders die geholpen hebben met het
vervoer: hartelijk dank! De begeleiders hebben ongelooflijk veel werk verzet en mede dankzij
hun inzet kon het een heel geslaagd schoolkamp worden. Ook namens de kinderen, wil ik
hen daarvoor heel hartelijk bedanken!
Meester Hans Peter

Afscheid groep 8
De schoolverlaters worden op dinsdag 12 juli om 17.00 uur op school verwacht voor de
barbecue. We willen de kosten laag houden en vragen daarom zelf drinken, sausjes, salade
en stokbrood mee te nemen. We maken in de klas nog een verdeling.
Om 19.30 uur starten we met de musical "stop de tijd". De ouders, broertjes en zusjes zijn
welkom deze voorstelling bij te wonen.
Diploma's
Emma, Durkje en Arjonne... van harte gefeliciteerd met het behalen van jullie muziekdiploma !!!

BERICHT VAN DE OR / MR
ALGEMENE BERICHTEN
Vossenjacht
Voor de vossenjacht hebben zich al 15 ouders opgegeven, als begeleider. Daar zijn we erg
blij mee. Deze ouders kunnen op korte termijn een persoonlijk bericht verwachten.
Open repetitie Windkracht6
Naar aanleiding van de windkracht6 lessen die jullie gehad
hebben, organiseren wij een open les op woensdag 6 juli in
het Barontheater. Deze les is bedoelt om buiten de kennis
met de muziek, ook kennis met het jeugdkorps en
muziekles te maken. Het begint om 18.00 uur.Er is een
muzikale repetitie van het Jeugdkorps Crescendo Opende
en er zijn muzikale activiteiten die helemaal in het teken van
jullie staan. Tevens is Jappie Kuipers aanwezig, die zelf
werkzaam is bij een muziekschool en daar alle informatie
over kan geven. We hopen jullie te zien!

