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Het thema waar in de verschillende bouwen over gesproken wordt:
Onderbouw:
Ik kan na een ruzie rustig worden en vertellen wat er is gebeurd.
Middenbouw:
Ik weet wat mijn eigen aandeel is in een conflict.
Bovenbouw:
Ik kan mijn eigen aandeel in een conflict benoemen.

Bijbelrooster
Thema: Kwetsbaar
Over sterk doen en kwetsbaar zijn. Over de macht van het gevoel en
de kracht van de ontroering.
Bijbel: Het verhaal van Simson (Rechters 13 t/m 16).

20 juni studiedag
Op maandag 20 juni heeft het team een studiedag. We blikken terug op het afgelopen jaar en bespreken
de resultaten met elkaar. De kinderen zijn die dag vrij.

Tienminutengesprekken
De tijd vliegt. Nog een paar weken en dan zijn we al aan het einde van dit schooljaar. We vinden het fijn om
het jaar middels een gesprek met u af te ronden en het afgelopen jaar te evalueren. Vrijdag krijgen de
ouders van de kinderen van groep 1 t/m 7 via de leerkracht een uitnodiging voor het tienminutengesprek
(met uw kind). Deze gesprekken worden vanaf 20 juni ingepland.
Graag de rapporten komende week weer inleveren op school. Dan kunnen de leerkrachten deze aanvullen.
De kinderen krijgen hun rapport op 6 juli mee naar huis.

Schoolreizen
Op woensdag 29 juni gaan de groepen 3 t/m 5 op schoolreis naar Wildlands.
De kinderen mogen op normale tijd naar school maar mogen ook later komen.
Om uiterlijk 9.00 uur moet iedereen aanwezig zijn.
De bus vertrekt om ongeveer 9.20 uur
We verwachten omstreeks half 4 weer terug te zijn op school.
Op donderdag 30 juni gaan beide groepen 6 en groep 7 op schoolreis naar Julianatoren.
De kinderen worden om kwart voor 8 op school verwacht. Om 8 uur vertrekt de bus.
We verwachten tegen half 6 weer terug te zijn.
Voor beide schoolreizen geldt: De school zorgt voor een lekkere maaltijd.
- De kinderen mogen iets lekkers mee.
- Drinken mee is aanbevolen. Vooral bij warm weer! Geen dranken met prik.
- We houden u middels de klasbord-app op de hoogte van de verwachte terugkomsttijd.
- De kinderen mogen geen geld meenemen.
Mocht u nog een vraag hebben dan kunt u die stellen aan de groepsleerkracht.
Op donderdag 30 juni is er schoolfeest voor de groepen 1 en 2 met als thema Circus. De kinderen mogen
die dag verkleed naar school. Alle informatie over dit feest ontvangt u via de Klasbord app.
We wensen iedereen een fijne dag!

Botss-festival
Woensdagmiddag 22 juni gaan groep 7 en 8 naar het BOTTS-festival. We gaan
op de fiets naar Ubbo Emmius Sportparklaan. Daar volgen de leerlingen drie
workshops. Om 14.30 is er een afsluiting met iets lekkers en een disco, het
programma eindigt om 15.00.
De kinderen van groep 7 mogen, wanneer u dat zelf goed vindt, tot 15.00 op
het Ubbo blijven en vanuit daar naar huis. Juf Saline fietst om 14.30 terug
naar de Maarsborg. De kinderen die meefietsen zijn dus rond 14.40 weer
terug op school.
De kinderen van groep 8 fietsen met meester Jochem gelijk na Botts naar de
Maarsdreef waar ze de kennismakingsmiddag hebben ( u hebt hier een brief
over ontvangen).

Avond4daagse 14 t/m 17 juni
Volgende week is het zo ver: de avond4daagse. Er is
een grote groep leerlingen die mee loopt! In de
bijlage vindt u nogmaals de brief van de commissie
voor de avond4daagse. Er staat belangrijke
informatie in.
We wensen u en jou veel plezier. Wandel ze!

agenda
12 juni
14 juni t/m 17 juni
20 juni
21 juni
22 juni
23 juni
27 juni
29 juni

Juf Saline jarig
Avond4daagse
Studiedag, kinderen vrij
Algemene ledenvergadering
Groep 7 en 8 Botss-festival
Ouders van gr 1, 2 en 3 mogen kinderen binnen komen brengen
Screening GGD groep 7
Vergadering OR (ouderraad) en MR (medezeggenschapsraad) 19.30

De volgende nieuwsbrief komt uit op 23 juni.

