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De Agenda:
Donderdag 3 juni: verkeersexamen groep 8
Donderdag 10 juni, 17.00 uur: MR-vergadering
Maandag 14 juni, 8.30 uur: Ouderraadsvergadering
Woensdag 7 juli: Afscheid groep 8

Personeel
Helaas hebben 2 collega’s nog steeds te maken
met restverschijnselen van corona.
Juf Astrid is nog niet in staat om les te geven.
Juf Astrid is een aantal momenten per week op
school om extra taken te doen binnen de school.
Juf Maureen geeft samen met juf Esmeralda les
aan groep 3.
Ook juf Christa kan nog geen lesgeven aan groep
8a. Omdat er geen vervangers zijn, hebben we
het intern opgelost met onze eigen leerkrachten.
Schoolreisjes
Op de kalender staat dat groep 1 t/m 7 vrijdag 4
juni met schoolreis gaan. Dit gaat helaas niet
door. Alle PCBO-scholen hebben met elkaar
besloten om de schoolreisjes en de
schoolkampen dit schooljaar niet door te laten
gaan.
De groepen 1 t/m 7 gaan na de zomervakantie in
september met schoolreis. De datum is op dit
moment nog niet bekend.
Schoolkamp groep 8
Omdat het schoolkamp van groep 8 ook niet door
gaat, hebben de beide groepen 8 een feestelijke
laatste week met heel veel leuke activiteiten en
uitjes. We gaan er een fijne laatste periode van
maken met de kinderen die straks afscheid gaan
nemen.
Rapporten
Deze week starten we met het afnemen van de
Cito-toetsen in de groepen 3 t/m 8.
Vrijdag 25 juni krijgen de kinderen dan het
rapport mee en in week 26 vinden de vrijwillige
rapportengesprekken plaats.

Nieuws vanuit de speelleergroepen
Voorschoolse opvang
Wisten jullie dat er elke ochtend voorschoolse
opvang georganiseerd is? Van 7:30 tot 8:30 mag
uw kind komen spelen. Opgeven kan via de
website www.sinnekinderopvang.nl . Vragen?
Stel ze gerust bij de juffen en meester van de
speelleer groep.
Schoolreisje
Helaas moeten wij mededelen dat we dit jaar
niet op schoolreisje gaan. We hopen het volgend
jaar weer te kunnen organiseren.
Thema
We hebben het thema “lente op de boerderij”
weer achter de rug. Wat was het een leuk thema.
Tussen de spelleergroepen stond een ren met
daarin alle dieren die je op de boerderij tegen
kunt komen. Er werden schapen beplakt met wol,
varkentjes geverfd en verschillende liedjes
gezongen.
De afgelopen weken, en de komende weken
werken we met het thema “fit en gezond”. We
zijn lekker veel aan het bewegen, benoemen we
welke fruit en groente er allemaal zijn en hebben
we fruit en sporten geverfd.

Nieuws vanuit de BSO

Prinses Marijke op bezoek in groep 1
en 2

De dagen vliegen voorbij en zo zijn wij dus ook
alweer bezig met onze nieuwe thema’s: fit en
gezond en van een bloemetje word je vrolijk.
Elke dag hebben wij een fit-challenge 4 weken
lang en maken we bloemen sleutelhangers,
vouwen en plakken we bloemen, zoeken en
drogen we bloemen, zijn we bezig in onze BSOtuin met bloemen verzorgen e.d.
Verder zijn we alweer achter de schermen bezig
om al onze BSO-kinderen een super
zomervakantie bij ons te bezorgen. Zes weken
lang 30 activiteiten met een knipoog naar “de
Olympische spelen 2021”.
Mocht u tijdens vakanties of schoolvrijedagen
opvang voor uw kind nodig hebben of tijdens de
schoolweken dan hebben wij nog een aantal
kindplaatsen beschikbaar. Aan te melden via :
www.mijnsinne.nl

Op 18 mei kwam prinses Marijke samen met haar
hofdame op bezoek bij de groepen 1 en 2.
Prinses Marijke woont in het keramiekmuseum
de Princessehof. Ze had een prachtige jurk aan.

M.v.g. Wietse, Cilya, Maaike, Miranda, Silke en
Nicolette.

In de tuin van het museumpaleis staan
verschillende beelden van keramiek. Het
lievelingsbeeld van prinses Marijke was kapot
gegaan. Tuinman Knoops had de kinderen in een
filmpje gevraagd om te helpen op zoek te gaan
naar een nieuw lievelingsbeeld van keramiek.
In de klas hebben we verschillende beelden
bekeken. Ook mochten de kinderen samen van
verschillende materialen een kunstwerk maken
op een a3 papier.
Uiteindelijk mochten de kinderen zeggen welk
beeld ze het mooiste vonden.
De prinses is weer blij naar haar paleis teruggaan.

