Nieuwsbrief juni 2017

Luister naar je hart, van fouten kun je leren!
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Studiedagen2017/2018; dagen waarop alle leerlingen vrij zijn
Vrijdag
22 december 2017
Vrijdag
23 februari 2018
Woensdag
9 mei 2018
Dinsdag
22 mei 2018
Vrijdag
15 juni 2018
Maandag
18 juni 2018
Woensdag
4 juli 2018

Dit schooljaar zijn alle kinderen op woensdag 21 juni nog een dagje vrij!

Formatie schooljaar 2017/2018
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Juf Kim is een nieuw gezicht bij groep 1/2 op de vrijdag. Zij is nu al werkzaam binnen BasisBuren op
de Beatrixschool als inval leerkracht.
Juf Laura zal voor 1,5 dag aanwezig zijn als intern begeleider. Zij is verantwoordelijk voor alles
omtrent leerlingenzorg.
Juf Lobke zal op maandag directietaken overnemen van juf Krista. Juf Lobke zal in dit schooljaar haar
opleiding tot schoolleider afronden.
Meester Bart zal op maandag en dinsdag aanwezig zijn om voornamelijk de bovenbouwgroep als
onderwijsassistent te ondersteunen.
Meester Hilbert is derde jaars stagiair aan het ROC als onderwijsassistent. Hij zal op donderdag en
vrijdag voornamelijk de bovenbouw ondersteunen.
De gymlessen zullen komend jaar verzorgd worden door meester Eric. Hij is bevoegd gymleraar en al
jaren werkzaam binnen BasisBuren.
Juf Suzanne zal op maandagmiddag de godsdienstlessen verzorgen aan de midden en bovenbouw.
Juf Krista is nog 12 uur verbonden aan de Wiekslag. De andere uren zal zij werkzaam zijn op kantoor
voor BasisBuren.
Het is een hele lijst voor de kleine school, maar ben blij dat we zoveel ondersteuning hebben,
waardoor we recht kunnen doen aan de behoefte van de leerling!
De groepslijsten komen in de volgende nieuwsbrief te staan.

Circusdag donderdag 6 juli
Op de laatste donderdag van het jaar hebben we een thema dag. Deze dag staat in het teken van
CIRCUS.
Deze dag zal beginnen om 12 uur! Daarvoor zijn de kinderen vrij!
We beginnen met een gezamenlijke lunch, dus de kinderen moeten
wel met een beetje honger op school komen! Daarna gaan we
allemaal verschillende workshops doen omtrent het circus.
Om 16.30 uur bent u allemaal uitgenodigd om de echte
circusvoorstelling bij te komen wonen, want een voorstelling zonder
publiek, is niet zo leuk!
Na de voorstelling, zo rond een uurtje of half zes, hebben we dan de
gezamenlijke barbecue!
Dit alles zal plaatsvinden in en rondom de gymzaal en het dorpshuis.
Voor deze dag zijn wij nog op zoek naar hulpouders/hulpopa’s/hulpoma’s. U kunt zich opgeven bij
juf Nicole of juf Sharina.

Schoolreisje
Dit jaar gaat groep 1 t/m 8 gezamenlijk naar DRIEVLIET!
We vertrekken op woensdag 5 juli rond 9.00 uur bij school en zullen rond 17.00 uur weer terug zijn
op school. Alle kinderen worden uiterlijk 8.45 uur op school verwacht.
De kinderen hoeven geen lunchpakket mee.
Droge kleding in een rugzak is wel handig. Natuurlijk mag er op deze dag ook wat gesnoept worden.
Ook wat drinken en wat fruit zal goed van pas komen op deze lange dag!
Geld mag mee. Hierbij denken we aan maximaal 5 euro. Kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor hun
spullen.
De tassen zullen op een centraal punt neergelegd worden, waar juf Krista deze zal bewaken………
Het noodnummer op deze dag is: 06-30162508

Schoolkrant
Eind van het schooljaar krijgt ieder gezin 1 nieuw ontworpen schoolkrant. Dit is een gedrukt
exemplaar in kleur! Hij is ook een stuk uitgebreider, met stukjes , foto’s etc.
Wilt u meerdere exemplaren ontvangen, dan kosten deze 2 euro per stuk.
U kunt zich hiervoor opgeven bij juf Krista, via een mailtje. Hierin graag naam van uw kind en hoeveel
extra exemplaren u wilt.

Jarige jobs en Jetten

8 juni
11 juni
25 juni
21 juli
25 juli

Devon
Justin
Harm
Carice
Ziva

groep 3
groep 1
groep 3
groep 4
groep 1

Voorrondes knikkeren

Lezen in de vakantie met de VakantieBieb-app
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun
leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen tijdens de vakantie deze terugval tegengaat. De
VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. De app kan al ruim voor de zomervakantie
worden gedownload.

