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Nieuw op school
Woensdag 6 juni is Niljessa Coenradi bij ons op school gestart. Komende week start ook Leevan
Hoornweg. Wij wensen de kinderen een leerzame tijd en veel plezier toe op onze school.

Jarig
Wij feliciteren Elize Ouwehand, Yelyzaveta Zhukova en Shakira Streijl van harte met hun verjaardag.

Dode hoek
De kinderen van groep 5 t/m 8 bezoeken maandag 18 juni een vrachtwagen. Die truck staat
geparkeerd op het parkeerterrein van Den Oert. De chauffeur van de firma Teamflex gaat een les
verzorgen over de gevaren voor fietsers en voetgangers met vrachtwagens in het verkeer. De kinderen
leren deze dag hopelijk hoe ze als fietser of voetganger, om moeten gaan met vrachtwagens in het
verkeer.

Bezoek binnenvaartschip
Groep 6 bezoekt in het kader van het thema “Vervoer en verkeer” dinsdag 19 juni waarschijnlijk een
binnenvaartschip. Het schip ligt afgemeerd bij het Noordereiland. Groep 6 ontvangt hier nadere
informatie over via klasbord.

Sponsorloop 2018
Op donderdag 21 juni gaan alle kinderen van ODS de Vuurvogel rondjes rennen langs de
Kraanvogelhoek, IJsvogelhoek en over het schoolplein. Het opgehaalde geld gaat voor een deel naar
onze school voor o.a. het schoolplein. Ook komt een deel ten goede aan de stichting: “Het vergeten
kind”. De sponsorkaarten moeten uiterlijk 20 juni 2018 in de ochtend ingeleverd zijn. Mocht u uw
kind(eren) de sponsorkaart en de eventuele vaste bedragen eerder willen laten inleveren, dan kan dat
alleen op de dinsdagen en donderdagen bij de groepsleerkracht.

Ouderenquête
Heeft u de vragenlijst al ingevuld? Dan willen we
u bedanken voor de genomen tijd. Nog niet
ingevuld? Een inlogcode en bijbehorend
wachtwoord via de mail, vanuit het ouderportaal,
toegestuurd.
Feedback voor de school is erg belangrijk. Om te kunnen verbeteren, hebben we uw input nodig om op
ons onderwijs te kunnen reflecteren. Daarnaast is de vragenlijst ook verplicht vanuit het ministerie van
onderwijs en wordt de uitkomst gepubliceerd op vensters po – scholen op de kaart -.
Invullen van de vragenlijst vraagt maximaal 10 minuten van uw tijd. Nogmaals dank voor uw reflectie,
namens uw kind(eren) en lerarenteam.
Arnold Eijgelsheim - directeur
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Klassenagenda
Projecten uitstapjes

Toetsen Thema’s

Groep 1/2a

De camping

Groep 1/2b

De camping

Groep 3

De camping

Groep 4

Huisdieren

Groep 5

Alles-in-1 Thema bouwen week 3

Groep 6

Alles-in-1 Verkeer en vervoer

Groep 7

Ma. 25 juni “Fietsexamen”

Groep 8

Alles-in-1 Energie
Alles-in-1 Communicatie, taal en tekens

Activiteiten in de komende tijd
Vrijdag 22 juni
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