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AGENDA (ALGEMEEN)
25 en 26 juni
2 juli
6 juli
6 juli
9 t/m 13 juli

Vrije dagen
Bosexcursies voor de groepen 3,4 en 5,6
ANWB Streetwise
Rapport mee
Facultatieve oudergesprekken

BERICHTEN VAN DE DIRECTIE
Facultatieve oudergesprekken
In de week van 9 t/m 13 juli zijn er facultatieve oudergesprekken. Er zijn dan twee
mogelijkheden:
- Indien u dat wenst, kunt u met de leerkracht(en) van uw kind(eren) spreken over het
welbevinden en de voortgang van de ontwikkeling. U kunt zich dan inschrijven vanaf
volgende week donderdag.
- Indien de leerkracht een gesprek over welbevinden en voortgang van de ontwikkeling
wenselijk vindt, dan neemt de leerkracht contact met u op, waarna u zich kunt
inschrijven.
Volgende week donderdag zullen er roosters worden opgehangen, waarop u zich dan kunt
inschrijven. Per groep is de beschikbare ruimte wit gelaten. Er staat steeds 15 minuten
ingepland. Daarvan is dan tien minuten voor het gesprek en 5 minuten voor het wisselen.
Inschrijven kan tot uiterlijk donderdag 5 juli. U ontvangt nadien per mail het definitieve
rooster.
Welkom
Vanaf deze week hebben we er twee leerlingen bij. Angelo en Keza komen uit Ruanda en
wonen sinds enkele weken in Opende. Angelo is gestart in groep 3 en Keza in groep 5. We
wensen hen veel leer- en speelplezier bij ons op school!

NIEUWS ALGEMEEN
Opbrengst Vaderdag ‘worstenactie’
De gezamenlijke Binding-actie heeft een prachtig mooie opbrengst van € 710,50.
Daar zullen we weer nieuwe boeken van kopen!
We bedanken OV Het Kompas en OR De Klister voor de organisatie en natuurlijk alle
ouders en leerlingen voor hun inzet om de worsten te verkopen. TOP gedaan!
Auditie musical Abel Tasman
Abel Tasman 375 jaar!
Deze ontdekkingsreiziger, geboren in Lutjegast, betekent nog steeds veel voor de dorpen in
de gemeente Grootegast. Eind november dit jaar zal het Abel Tasmanjaar 2018 worden
afgesloten met het opvoeren van de musical “Abel, een verhaal van dromen en ontdekken”.
De hoofdrollen in deze musical zijn:

•
•

Krijn Touw de Scheepsjongen en
Claesje Tasman, de dochter van Abel Tasman

Voor deze twee hoofdrollen vinden audities plaats op zaterdagochtend 14 juli a.s..
Wie kunnen er aan mee doen? Kinderen die dit schooljaar nog in de groepen 6 en 7 zitten
en die van zingen en acteren houden zijn van harte welkom op deze audities die gehouden
zullen worden in de vorm van een workshop.
Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u in de bijlage meer informatie.

NIEUWS UIT GROEP 1-2
100 dagen rekenproject in groep 2
Morgen is het zover: tijd voor het 100ste rietje en dus een
feestje! Vandaag hebben we slingers gemaakt, zodat de
klas al mooi versierd is. Morgenochtend gaan we allemaal
activiteiten doen, waarbij het cijfer 100 centraal staat.

Groep 1 en 2 mogen spelen met de grote legoblokken die we tijdelijk mogen lenen van
OBS De Triangel in Grijpskerk. Er worden mooie kunstwerken gemaakt!

Deze week sluiten wij het thema over de sloot af.
Volgende week beginnen wij met het werken over het zomerse thema "picknicken".

NIEUWS UIT GROEP 3-4
Vervoer gevraagd
Op maandag 2 juli is de excursie gepland naar het Slibsterbos in De Wilp. De klassenouders
proberen het vervoer te regelen, maar helaas hebben we nog niet genoeg opgave. Bij te
weinig vervoer komt de excursie te vervallen, dat zou jammer zijn.

NIEUWS UIT GROEP 5-6
Rekenen
De citotoetsen van rekenen zijn afgerond, dus we gaan weer verder met de reguliere lesstof
van de methode. In groep 5 leren de kinderen splitsend vermenigvuldigen en gaan zij
figuren (symmetrisch) spiegelen. Groep 6 leert hoe zij breuken moet aanvullen tot een hele.
Taal
Groep 5 leert wat leestekens zijn en gaan hiermee oefenen. In groep 6 leren de kinderen
figuurlijk taalgebruik herkennen en gebruiken.
Spelling
We zijn alweer toe aan een nieuw woordpakket, nummer 23. Voor groep 5 betekent dit dat
zij woorden leren schrijven met een stomme e, die eindigen op -em, -elen, -enen en -eren.
Het gaat dan om woorden als bodem, hinkelen en toveren. Groep 6 gaat in dit nieuwe
woordpakket woorden schrijven die eindigen op teit, tijd en heid. Hierbij kunt u denken aan
woorden als actualiteit, reistijd en eerlijkheid.
Excursie 2 juli
Op maandag 2 juli staat er 's middags een excursie gepland naar De Wilp. De kinderen
zullen hier onder begeleiding een bospad volgen waar met name wordt gekeken naar
bomen en struiken, leuk en leerzaam! Voor deze activiteit zijn echter wel ouders nodig om
de kinderen te vervoeren. Momenteel hebben we nog maar 1 aanmelding ontvangen, wat
zou betekenen dat de excursie niet door kan gaan. We hopen op meer opgave! We horen dit
graag voor woensdag 27 juni. Zijn er op deze datum niet voldoende aanmeldingen, dan
moeten wij helaas de excursie afzeggen.
(j.blansjaar@quadraten.nl of h.wieringa@quadraten.nl)
Rode mapje
Vrijdag krijgen de kinderen het rode mapje mee naar huis. Nieuw in dit mapje
zitten het controledictee van blok 5 en de rekentoets van blok 5. Hopelijk bent u in de
gelegenheid om samen met uw kind even naar het werk te kijken. We willen
graag woensdag 27 juni het mapje met inhoud weer terug op school. Vaak kost het ons tijd
en energie om alle mapjes weer tijdig te ontvangen, en we vragen dan ook uw dringende
medewerking om het woensdag weer klaar te leggen en mee te geven aan uw kind.

NIEUWS UIT GROEP 7-8
USB stick mee
Alex Scholte, de vader van Alwin heeft tijdens het schoolkamp van groep 7/8 mooie
beeldopnames gemaakt. De bestanden, foto’s en een film van 30 min., zijn te groot om te
mailen. We hebben in de klas afgesproken dat de kinderen een USB stick mee kunnen
nemen naar school zodat we de bestanden op deze manier kunnen delen.

BERICHTEN VAN BUITEN DE SCHOOL

De Keuvelaar
Wist je dat het dorp Opende een leuke dorpskrant heeft, genaamd De Keuvelaar?
In de Keuvelaar staat de agenda van het dorp, dorpsnieuws en interviews. Je wordt al lid
voor maar 12 euro per jaar. Vervolgens ontvang je de Keuvelaar 10 keer per jaar in je
brievenbus.
Als je lid wilt worden kun je mailen naar keuvelaar@live.nl, of even langsgaan bij Sybina
Huizinga, Westerkluft 12 Opende.
Kopij inleveren voor de Keuvelaar kan ook op deze adressen. Stukjes, agendapunten, foto's
of advertenties zijn welkom.

