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Van de directie
In de laatste weken van dit schooljaar zijn de voorbereiding voor
schooljaar 2018 -2019 in volle gang.
De formatie/ groepsverdeling vormt hierin een belangrijk onderdeel.
Voor de Tonneband gaan we voor schooljaar 2018-2019 weer uit van
4 groepen en voor de Pietersweer van 8 groepen.
Wij willen de definitieve formatie / groepsindeling uiterlijk in week 23
van 4 t/m 8 juni aan u bekend maken.

Agenda
Vr 25 mei
trouwdag juf Ramona
Di 29 mei
Groep 1 t/m 4 vrij
Groep 5 bezoek slot
Loevestein
Groep 6 t/m 8 Sportdag
5 t/m 8 juni
Kamp groep 8

Groep 1/2
Ook in deze laatste periode tot aan de zomervakantie komen er
regelmatig kinderen wennen bij ons in de groep. Zo is Raphaella al
twee keer bij ons komen spelen en in juni komen Lise en Keano ook
nog een aantal momenten bij ons in de groep. Ook hebben we deze
week Amina nieuw bij ons in de groep mogen verwelkomen. We
wensen alle kinderen en ouders een hele fijne tijd toe bij ons op de
Driemaster.

Groep 3/4

Di 12 juni schoolreis
Groep 3 t/m 7
Wo 13 juni
Studiedag – alle
kinderen vrij
Di 19 juni schoolreis
Groep 1/2
Vr 22 juni
Driemasterfeest

In het vorige scheepsjournaal schreven we dat we as. donderdag bij
de Tiendwaert spelletjes zouden gaan doen. Helaas is dit door de
Tiendwaert geannuleerd. Misschien worden we dit schooljaar toch nog een keer uitgenodigd,
maar dan horen jullie het nog wel.
Volgende week starten we weer met de cito’s van E3 en E4, we wensen alle kinderen veel
succes.
Bij sommige kinderen zie je aan het begin van het nieuwe schooljaar een terugval in
leesvaardigheid. Dit noemen we de “zomerdip”. Zo’n dip is eenvoudig te voorkomen door
kinderen ook tijdens de grote vakantie regelmatig te laten lezen. Vanaf 7 juli kunt u op
www.zwijsen.nl/zomerlezen online leesactiviteiten onder de naam “leesluikjes” vinden, dit is
een soort zomerse adventskalender waarmee de kinderen op een speelse manier bezig zijn
met lezen. Ook kunt u hier een zomerleesboekje bestellen voor €3,50.

Groep 5/6
Zo lang naar uitgekeken en dan is het toch eindelijk de week dat juf Ramona gaat trouwen!
De klas bereid de laatste dingetjes voor, wat mooi kan nu juf Ramona er niet is . We
hebben er zin in!
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Groep 7/8
Deze week beginnen we langzaamaan met de Cito's in groep 7. We zijn begonnen
met spelling en technisch lezen. In de week dat groep 8 op kamp is, worden er geen Cito's
afgenomen. In die week zal juf Tini veel voor groep 7 staan en af en toe worden ze verdeeld
over de groepen 3/4 en 5/6.
Volgende week woensdag staat er een gastles van bureau Halt op het programma over
Online veiligheid. Volgende week donderdag heeft groep 7 een repetitie rekenen en groep 8
Engels.
Juf Caroliene en juf Fenna
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