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Jarig
Wij feliciteren Jordan de Roodt en Caitlin Baas van harte met hun verjaardag.

Groepsverdeling schooljaar 2018-2019
In de afgelopen weken is er gekeken naar de groepsverdeling voor het aankomende schooljaar. Bij de
groepsverdeling stelt het team de Daltonkernwaarden centraal. Dit betekent dat er in het komende
schooljaar weer met homogene groepen wordt gewerkt vanaf groep 3. Dit is zoals u van ons gewend
bent. De groepen 1 en 2 blijven aan elkaar gekoppeld.
Daarnaast is er gesproken en gekeken naar het werken in de units. Volgend schooljaar zullen de
groepen herverdeeld worden in de school. Dit betekent dat de groepen 1 t/m 4 in de onderbouwhal de
lessen zullen volgen en de groepen 5 t/m 8 in de bovenbouwhal.
Onderbouw unit:
Groep 1/2a:
juf
Groep 1/2b:
juf
Groep 3:
juf
Groep 4:
juf

Ineke en juf Lilian
Marga en juf Diana (juf Andrea)
Monique
José en juf Andrea

Bovenbouw unit:
Groep 5:
meester Jan Willem en meester Fred (juf José)
Groep 6:
juf Lisa
Groep 7:
meester Leo
Groep 8:
juf Marianne

Schoonmaak groepen 1/2
Woensdagavond 4 juli houden we een schoonmaakavond vanaf 19.00 uur. Wie komt ons helpen? Graag
zelf een emmer en een sopdoekje meebrengen. Wij zorgen voor koffie/thee en iets lekkers.

Afscheid groep 8
Woensdag 4 juli is er een afscheidslunch voor groep 8.
Dinsdag 10 juli is de afscheidsavond voor groep 8. Verdere informatie hierover volgt.

Open podium
Voor alle groepen is er woensdag 11 juli een open podium.

weekbrief

Sponsorloop 2018
Op donderdag 21 juni 2018 hebben alle kinderen van O.D.S. de Vuurvogel rondjes gerend langs de
Kraanvogelhoek, IJsvogelhoek en over het schoolplein. Het was een zeer gezellige, sportieve en mooie
ochtend. De kinderen hebben allemaal hun uiterste best gedaan om zoveel mogelijk rondjes te rennen
voor “Het vergeten kind”. Wij hebben nog niet alle sponsorkaarten terug ontvangen, deze graag
uiterlijk maandag 2 juli 2018 inleveren bij de desbetreffende leerkracht. Zodra wij alles binnen
hebben kunnen wij het opgehaalde bedrag in de weekbrief laten plaatsen.

Verkeersexamen groep 7
Alle leerlingen hebben het theorie- en praktijkexamen gehaald.
GEFELICITEERD KANJERS.

Kindervakantiespelen
In het Vogelenzangpark zijn in de
zomervakantie de kindervakantiespelen.
Van maandag 6 augustus t/m 17
augustus. Leeftijd van 6 t/m 13 jaar.
Prijs € 2,00 per dag, weekkaarten zijn
verkrijgbaar.
Voorinschrijven
op:
www.kws-spijkenisse.nl

Afscheid papieren nieuwsbrief
Met ingang van het nieuwe schooljaar 2018-2019, krijgt u de wekelijkse nieuwsbrief alleen nog digitaal
aangeleverd. Dit uit milieubewust oogpunt en mede omdat de brieven regelmatig niet mee naar huis
worden genomen. Indien andere verzorgers of opa/oma een nieuwsbrief willen, kunnen zij hun
emailadres met de naam van de leerling inleveren bij Yvonne Schoordijk - administratie.

Schrijfwedstrijd groep 8
Vorige week donderdag was de prijsuitreiking van de in groep 8 gehouden schrijfwedstrijd. Aanleiding
was de schrijfworkshop die Angelique Haak, moeder van Nordin en Elena en schrijfster van de thriller
"Een nieuw begin", gehouden heeft. Tijdens deze workshop leerden de kinderen de fijne kneepjes van
het schrijversvak. Daarna moesten de kinderen zelf aan de slag. Angelique had een spannend begin
geschreven waar iedereen zich in herkende. Het begon met de spooktocht tijdens de afgelopen
werkweek en vanaf de zin: ”De juf knipoogde ’hief haar handen verdween daarna in de donkere opening
tussen de bomen”. mochten de kinderen het verhaal afmaken.
Het winnende verhaal is geschreven door Nova Van Dinter. Onderdeel van de prijs was het
redigeren van haar verhaal met Angelique. Het eindresultaat van dit verhaal kunt u hieronder lezen. De
2e prijs was voor Busra en de 3e voor Nordin.
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Spooktocht

verhaal Nova

Rondom de Koebel was het stikdonker. Het enige licht dat scheen kwam van het kampvuur dat de juffen en meesters buiten hadden
aangelegd. “Juf, wat houdt het eigenlijk precies in, die spooktocht?” Chloe prikte met een stok ik het kampvuur dat knapperde en
keek op en keek rond het vuur waar de hele klas zich omheen verzameld had. ”Jullie zijn toch niet bang hè, jongens en meisjes?”
Meteen begon iedereen luid te protesteren. “Natuurlijk niet, wat denkt u nou?” De verontwaardiging was duidelijk hoorbaar.
“Gewoon wat meesters en juffen die zich in het bos verstopt hebben, pfff. Niks aan.” De juf stak haar handen in haar broekzakken.
“In dat geval hoef ik jullie ook niet te vertellen wat er gaat gebeuren, jullie zien het wel!” Ze keek weer rond naar de gezichten van
de kinderen die een oranje gloed hadden van de weerkaatsing van het vuur. ”Ik ga het bos in en over precies tien minuten kan de
eerste groep vertrekken.” Ze tikte op haar horloge. “En dan komen jullie er van zelf wel achter wat een spooktocht is.” Ze kromde
haar vingers, boog zich wat naar voren en trok een boosaardig gezicht. “Eng hoor juf,” zei Oliver en hij rolde met zijn ogen. De rest
van de klas begon te lachen. “Tot straks dames en heren! Ik zie jullie hier weer, bij het kampvuur. Als jullie tenminste nog
terugkomen…” De juf knipoogde, hief haar hand en verdween daarna in de donkere opening tussen de bomen… Het eerste groepje
verdween de bossen in. Het was even stil. Toen klonk er heel hard gegil en daarna was het weer doodstil. Macy kreeg er de rillingen
van. Het tweede groepje ging de bossen in. Weer hetzelfde, eerst stilte, daarna gegil en dan weer die dodelijke stilte. Macy zette
steeds meer stappen weg van het bos. Groepje na groepje ging het donkere bos in. Elke keer klonk weer dat vreselijke gegil. Macy
keek om zich heen. Het leek alsof niemand anders het gegil opmerkte. Het laatste groepje was over, Macy, Finn, Noah en Wynter.
Noah zag aan Macy ’s gezicht dat ze erg bang was. “Je hoeft niet bang te zijn, wij helpen je er veilig doorheen”, zei Noah op een
gerustellende toon. Macy vond het moeilijk om te liegen tegen Noah, maar ze vond dat het nu wel moest: “Ik bang? Nee hoor…
Weet je wat, gaan jullie maar alvast, ik doe het kampvuur hier wel uit.” Macy deed alsof ze het vuur probeerde te doven zodat haar
groepje zou vertrekken en zij kon wachten op de terugkomst van het eerste groepje. Wynter keek haar nog aan en verdween toen
ook de bossen in. De blik van Wynter maakte haar teleurgesteld in zichzelf omdat ze had gelogen tegen haar beste vrienden. Ze
keek naar de grond terwijl het kampvuur langzaam doofde. Ze zat heel lang in dezelfde houding, in gedachten verzonken. Het duurde
heel lang voor dat het eerste groepje weer terugkwam. Het was stil, doodstil. Even later hoorde ze kinderen gillen en om hulp roepen.
Het klonk als Finn. Ze keek op en rende het bos in. De takken sloegen in haar gezicht terwijl ze door het bos rende, maar dat maakte
haar op dit moment niet uit. Ze wilde gewoon weten of haar vrienden veilig waren. De grond onder haar voeten was vochtig, wat raar
was omdat het de laatste dagen droog en erg zonnig was op kamp. Ze keek onder haar schoenen en het vocht was rood, bloedrood.
Angstig liep ze verder. De bomen stonden heel dicht bij elkaar, daardoor zag ze niet eens de maan, laat staan de weg terug. Ze liep
met trillende benen door. Even later stond ze stil. Zag ze Finn daar nou? Hij riep met een gedempte stem naar haar: “M-Macy?
Help.” Ze was zo blij om hem te zien. Die blijheid sloeg snel om in bezorgdheid toen ze dichterbij kwam. Zijn been bloedde. Macy
wikkelde haar vest om zijn been om het bloeden te stoppen. Finn kreunde: “Mo- ordenaar gga weg.” Toen Macy takjes hoorde kraken
dook ze snel een berm in. Finn bleef doodstil liggen. Daar stond iemand met de rug naar Macy toe, dus ze kon het gezicht niet zien.
De schim liep verder en Macy volgde hem of haar via de berm. Macy zag dat die persoon een bebloed mes in de hand had. Ze was
zo bezorgd dat er ook iets met Wynter en Noah was gebeurd. Ineens hoorde ze in de verte stemmen, aan de andere kant van de
berm waar zij zat. Die duistere figuur was ook aan de andere kant van de berm. Ze hield haar adem in, bang dat die andere kinderen
opgemerkt zouden worden. Maar ze was ook bang dat als zij de berm uit ging zij zou worden opgemerkt. Ze dacht terug aan Finn
en wat er met hem gebeurd was. Met die gedachte in haar hoofd sloop ze de berm uit. Toen ze dicht bij de kinderen was zag ze dat
de gestalte ook naar haar kant van de berm kwam. Macy trok een sprint naar de kinderen. Toen ze dichtbij was zag ze dat het Noah,
Wynter en Chloe waren. Ze was opgelucht dat ze nog ongedeerd waren maar ze wist ook dat het nog niet voorbij was. Ze duwde ze
naar de grond en fluisterde: “Doe alsof je dood bent.” De schim kwam steeds dichterbij. Noah en Chloe deden meteen wat Macy
vroeg, maar Wynter begreep het niet en vroeg erg luidruchtig “Waarom?” De duistere figuur draaide zich om en sloop in hun richting.
Macy had het te laat door en zag plots het mes schitteren in het maanlicht. Toen zagen ze wie het mes vasthield. “JUF?!”, riepen
ze alle vier verbaasd in koor. Het mes kwam steeds dichterbij. Het leek voor hun wel in slow motion te gaan. Ze deden hun ogen
dicht van angst. Ineens was het stil, heel stil. Macy deed haar ogen open. Ze zag licht. “Ben ik in de hemel?”, vroeg ze. Macy ging
rechtop zitten. Ze zag haar moeder haar tas inpakken. “Nee liefje”, zei haar moeder, “maar hopelijk worden de komende dagen wel
de hemel op aarde voor jou, want je gaat vandaag op kamp…!!!”
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VakantieBieb komt er weer aan!
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Ook deze zomer staan er
maar liefst 60 e-books in de VakantieBieb, waarvan meer dan 30 jeugdtitels. De app is te downloaden
van 1 juli tot en met 31 augustus en is een zomercadeautje van de Bibliotheek. Een lidmaatschap is niet
nodig. Kinderen van 6 tot 12 jaar maken bovendien kans op een iPad mini. Hoe? Door te laten weten wat
hun favorieten e-book uit de VakantieBieb is en waarom.

Klassenagenda
Projecten uitstapjes

Toetsen Thema’s

Groep 1/2a

De camping

Groep 1/2b

De camping

Groep 3

De camping

Groep 4

Jouw lijf

Groep 5

Alles-in-1 Thema bouwen week 5

Groep 6

Alles-in-1 Verkeer en vervoer

Groep 7

Alles-in-1 Energie

Groep 8

Alles-in-1 Telefoon, radio, tv en film

Activiteiten in de komende tijd

Woensdag 4 juli

Afscheidslunch

groep 8

Vrijdag 6 juli

Ontdekhoek

groep 7

Dinsdag 10 juli

Musical/afscheidsavond

groep 8

Woensdag 11 juli

Open podium

groep 1 t/m 8
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