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Donderdag 27 juni: MR vergadering.
Donderdag 27 juni: algemene ledenvergadering VCPO NG, 19.30 uur, Winsum
Donderdag 4 juli: schoolschoonmaak.
Week van maandag 1 juli: oudergesprekken.
Vrijdag 5 juli: rapporten mee.
Vrijdag 5 juli: picknick bovenbouw verzorgd door groep 8
Woensdag 10 juli: musical bovenbouw en afscheid groep 8
Vrijdag 12 juli: laatste schooldag van dit schooljaar.
13 juli t/m 25 augustus: zomervakantie.

Algemene informatie vanuit school
Oudergesprekken plannen via Social Schools
De oudergesprekken die we hebben in de week van 1 juli kunnen gepland worden via social schools.
Hebt u de gesprekken van uw kinderen al ingepland?
De Vreedzame School
Op een ‘Vreedzame school’ dragen alle kinderen ‘hun steentje bij’ aan een goede schooltijd voor
iedereen. Aan de ene kant gaat het om praktische zaken, iedereen heeft een taak in de school, zodat
je samen verantwoordelijk bent. Aan de andere kant gaat het er ook om dat je de gebruikelijke
gedragsregels en omgangsvormen, we noemen dat ‘goede manieren’, inzet om goed in contact te
zijn met anderen, rekening te houden met elkaar en over hoe je er voor zorgt dat conflicten niet
uitlopen in ruzies. We hebben de komende weken extra oog voor deze ‘goede manieren’.
Deze goede manieren hebben we al onder de aandacht gehad:
 Je kijkt oprecht naar elkaar als je iets tegen iemand zegt of aangesproken wordt.
 Je gebruikt beleefde woorden als: alstublieft, dank je wel, mag ik..., nee dank je, wil je..., wat
zeg je, ja graag, etc.
 Gebruik goede tafelmanieren: eten met je mond dicht, praten met een lege mond, nette
happen nemen, je tafel schoonmaken na het eten, etc.
 Je luistert naar elkaar en je laat elkaar uitpraten.
Deze week staat de volgende regel centraal:
 Je ruimt je spullen op en laat een ruimte na gebruik netjes achter.
Verzamelen musical
Voor de eindmusical “Gewoon Super”, die over een supermarkt gaat, zijn wij op zoek naar:
 lege verpakkingsmaterialen. Zie voor voorbeelden in de gang;
 Een crèmekleurig koffiezet apparaat (filterkoffie)
 Heeft u in week 27 (voor 10 juli) de tuin vol staan met courgettes. Wij hebben ze nodig
Immers: COURGETTE IS HET!
Zomerfeest
Op de jaarkalender stond het zomerfeest voor woensdag 3 juli gepland. In overleg met het team
hebben we ervoor gekozen hier een na-zomerfeest van te maken aan het begin van het nieuwe
schooljaar. We hebben dan in de laatste weken van dit schooljaar iets meer tijd om het schooljaar in
de eigen groep af te ronden en we beginnen dan na de zomer met een gezellige start met de hele

school. We hebben al een aantal ouders die willen helpen met de organisatie. Wilt u ook helpen, dan
horen we dat graag natuurlijks.
Weersverwachting
De voorspellingen zijn dat we komende week een erg warme week krijgen. We proberen de zon
buiten te houden en goed te ventileren in de klassen. Buiten zoeken we zoveel mogelijk de schaduw
op. Denkt u erom de kinderen thuis in te smeren en hen luchtige, maar wel bedekkende kleren aan
te trekken?
De kinderen mogen een extra flesje met water meenemen, zodat ze tussendoor steeds wat kunnen
drinken.
Mocht u nog een ventilator thuis hebben die u niet gebruikt, dan mag deze mee naar school
genomen worden.
Rapporten
We hebben nog niet alle rapporten terug gekregen en willen ze graag invullen. Brengt u ze even
terug naar school?

Van de vereniging
Algemene ledenvergadering
Op donderdag 27 juni a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering van VCPO Noord-Groningen plaats,
om 19.30 uur in Winsum. Vorige week zat de uitnodiging bij de nieuwsbrief.
Mocht u het verslag van de vorige ALV willen ontvangen, dan kunt u een berichtje sturen naar school.

Jarig
Op zondag 23 juni is Isa uit de middenbouw jarig. Alvast gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!

Uit de groepen
Bovenbouw
Groep 7 voortgangsgesprekken
De leerlingen van groep 7 zijn ook uitgenodigd voor het voortgangsgesprek. Ik bespreek o.a. de
plaatsingswijzer. Hierin staan de CITO scores van groep 6 en 7 en geven eventueel een beeld van het
niveau vervolgonderwijs. Denk aan de slogan van de IEP-toets: Een kind is meer dan taal en rekenen
Topo toets
Overijssel
Groep 8: Pitch Overijssel
Groep 8 gaat de beste pitches ooit laten zien
Onderbouw
Oudergesprekken
Nog niet alle ouders hebben zich ingeschreven voor een oudergesprek, dit is nog mogelijk via Social
schools. U heeft een uitnodiging hiervoor gekregen.
Thema
We hebben een aantal weken gewerkt rondom het prenteboek “NEE!”. Dit prentenboek is
geschreven door Marta Altes en gaat over een hondje dat buitengewoon gelukkig is in het gezin waar
hij woont. Hij houdt vreselijk veel van zijn baasjes en de kinderen, en hij weet zeker dat ze ook héél
veel van hem houden. Ze roepen immers altijd zijn naam: 'Nee!'
Als hij hun eten voorproeft.
Als hij hun kranten opruimt.
Als hij hun bed opwarmt.
Als hij schatten opgraaft in de tuin.
Maar toch is er één ding dat hij niet begrijpt...
Morgen begint de zomer en daarom gaan we vanaf volgende week ook werken over het thema
“Zomer”!

Rondom De Til
Hebt u nieuws voor deze rubriek, laat het dan even weten!

