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KIND OP MAANDAG
Week 35: 26 aug t/m 1 sept 2013
Thema: Ik blijf staan
De brandende oven, Daniël 3:8-30
Tekens aan de wand, Daniël 5
Daniël in de leeuwenkuil, Daniël 6
Deze weken lezen we op school de prachtige verhalen over Jakob. Hij is heel anders
dan zijn broer Esau; het lijkt alsof ze al in de buik van hun moeder ruzie met elkaar
hebben. Als ze groter zijn krijgt Jakob de zegen van hun vader in plaats van zijn broer.
Esau wordt zó boos, dat Jakob de woestijn in moet vluchten. Daar loopt hij dan: zonder
huis, zonder bed, helemaal alleen in die grote woestijn. Maar is hij wel echt alleen?
Jakob hoort de stem van God, die tegen hem zegt: ‘Ik ga met je mee, waar je ook
heengaat.’
Week 36: 2 t/m 8 september 2013
Thema: Wat een begin!
De geboorte van Jakob en Esau, Genesis 25:19-26
Het eerstgeboorterecht, Genesis 25:27-34
Esau trouwt met Jehudit, Genesis 26:34-35
Week 37: 9 t/m 15 september 2013
Thema: Wie ben jij?
Isaäk roept zijn zoon bij zich, Genesis 27:1-17
Jakob krijgt de zegen, Genesis 27:18-29
Esau komt terug, Genesis 27:30-46

Week 38: 16 t/m 22 september 2013
Thema: Ik doe alles voor jou.
Jakob in Betel, Genesis 28:10-22
Bij de bron, Genesis 29:1-14
Zeven jaar werken voor Rachel, Genesis 29:15-20
Week 39: 23 t/m 29 september 2013
Thema: Jij bent het (niet).
Jakob trouwt met Lea, Genesis 29:21-30
Zeven jaar werken, bij Genesis 29
De zonen van Jakob, Genesis 30:1-24

ALGEMEEN
Begin schooljaar
De school is weer begonnen en wat dan opvalt die eerste dag is dat je stuk voor stuk
stralende enthousiaste kinderen kunt begroeten, die er zin in hebben om weer naar
school te gaan, elkaar te ontmoeten. In de laatste voorbereidingsweek kun je als team
wel mooi voorbereiden en plannen, maar dan is de school slechts een gebouw. Nu de
kinderen er weer zijn leeft het weer. Ik kan daar elk jaar weer van genieten….
We wensen elkaar een goed jaar toe, waarbij we er vorig jaar hardhandig bij bepaald
zijn, dat wensen niet altijd uit komen.
De school draait weer ruim een week en het bedachte organisatieschema, waarin
klassen op verschillende tijden bij elkaar gevoegd zijn, blijkt gelukkig wel te lopen. Alles
went, maar je merkt dat het rustiger op school is, doordat we toch echt minder
leerlingen hebben. Op dit moment ruim 130 ll en dat is wat anders dan de 170 van
enkele jaren geleden. De verwachting is dat we volgend jaar nog weer wat teruglopen
en dat de schoolgrootte op zo’n 125 ll. zal stabiliseren de komende jaren. De vacature
van Rob Wijnsma was tijdelijk opgevuld door Dick Fernhout. Met ingang van deze
cursus nu een volle baan weg met daarnaast nog nagenoeg een volle baan. Elma de
Groot doet tijdelijk verlofinvulling voor Janita Duinkerken met daarnaast nog paar
dagen groep 4 / 5.
Op dit moment Irene Mulder, Janita Duinkerken, Dick Fernhout, Hennie ten Buur en
Marianne Nijhoff allemaal met verlof of weg ( Marianne invalwerk ) Ik heb het gevoel in
een veel kleiner team te werken. We zullen de taken onderling opnieuw moeten
verdelen en aanpassen. De vergoeding voor schoonmaakkosten loopt ook terug door
die leerlingdaling en daarom maakt Gezien Zwiers nu ook het lokaal van groep 3
schoon; achterste kleuterlokaal wordt b.s.o. en Allio maakt zelf schoon.
Jaenet Jonkman houdt dan tijd over en biedt ondersteuning bij lezen en extra hulp in
groep 1 / 2.
Volgende week gaat Rianne Bosscha, op 5 september, wandelend de Mont Ventoux
beklimmen. Het sponsorgeld is voor het inzamelen en werven van fondsen ten behoeve
van twee Kinderoncologische onderzoeksprojecten van KWF Kankerbestrijding.
Daarnaast komt de opbrengst ten goede aan regionale goede doelen die zich inzetten
voor mensen met kanker of zich richten op de preventie van kanker. U kunt haar
volgen via de website: www.grootverzettegenkanker.nl Als ik de verhalen moet
geloven, is het nog een hele klim en we wensen haar daarbij alle succes toe. Marianne
Nijhoff vervangt haar in groep 7.
Na een prachtige vakantie, wat weer betreft, zijn kinderen en leerkrachten weer
enthousiast begonnen en we rekenen erop dat opgedane energie nog lang positief mag
doorwerken.
Automatiseringsoefeningen
Een aantal ouders heeft vorige week een brief ontvangen met de mededeling dat zoon
of dochter het automatiseren van de tafels 1 t/m 10 en de plus en min sommen,
onvoldoende beheerst. Die weergave is correct, maar ik wil even wat nader ingaan op
de interpretatie van de onderdelen rekenen zoals in het rapport vermeld. Daar staat
een cijfer voor rekenen en dat is een cijfer van de gemiddelde methodetoetsen in
relatie tot de cito uitkomsten. Daarnaast staat er een cijfer voor rekenvaardigheid. De
opbouw van dat cijfer is binnen het team wat verschillend geïnterpreteerd. Of een kind
rekenvaardig is houdt meer in dan automatiseren, maar dat laatste is er wel een
uitermate belangrijk onderdeel van.
Daardoor is het cijfer voor rekenvaardigheid in een aantal gevallen te hoog in relatie tot
het vermogen goed te kunnen automatiseren/memoriseren. De tafels 1/tm 6 en 10

moeten eind groep 4 gekend zijn en in groep 5 vindt herhaling plaats + uitbreiding van
de andere tafels.
We zullen ons beraden op de aanduiding op het rapport om misverstanden te
voorkomen.
We danken de ouders, die signalen hebben afgegeven dat de vraag om extra oefening
hen vreemd voorkwam, omdat rapportcijfer rekenvaardig wel goed was. Leerkrachten
hebben met de beste bedoelingen de oproep om extra te oefenen gedaan. Excuus als
sommige, dat wat rauw op het dak gevallen is. Van kritiek moet je leren.
Ondertussen blijft wel de oproep om thuis extra te oefenen, omdat
automatiseren/memorisen van de tafels en + en - sommen van wezenlijk belang zijn.
Verkeersbrigadiers
Er zijn gelukkig steeds ouders bereid om kinderen te helpen oversteken. Helaas is het
op dit moment nog niet gelukt om de vrijdagmiddag te bemensen. Daarom is besloten
op vrijdagmiddag voor de bovenbouw voorlopig geen brigadiers in te zetten, omdat ze
er gewoon niet zijn. Bij dezen oproep aan Kerkenveldse ouders van met name groep 5
als jongste overstekende groep, om zich bij Corine Bennink aan te melden als
verkeersbrigadier voor de vrijdagmiddag. Als meerdere mensen zich aanmelden, kan
mogelijk een wisselschema voor vrijdagmiddag opgezet worden, waardoor u niet
wekelijks aan de beurt bent.
Verandering studiedagen t.o.v. vakantieregeling, zoals in juli gemeld.
Als je als school serieus met nascholing aan de gang gaat, is het zaak daarmee vroeg
te beginnen. Daarom in september direct al twee bijeenkomsten gepland.
Woensdag 11 sept kinderen vrij, is woensdag 18 september geworden, omdat de
cursusleidster niet kon op 11 sept.
Verder volgen we als team een aantal cursussen over begrijpend lezen spelling en
rekenen van “school aan zet”. De eerst geplande studiemiddag van 18-03-2014 vervalt
en daarvoor in de plaats is gekomen maandagmiddag 23 september, omdat we dan
naar Zwolle moeten.
Verder is de vrije woensdagmorgen van 12 februari verschoven naar 18 febr. i.v.m.
eindtoets cito groep 8. Een planning blijft een planning; soms gaat het belang van het
moment boven een gemaakte planning. We proberen u bij afwijking zo vroeg mogelijk
te berichten.
Houd dus op korte termijn rekening met de vrije woensdagmorgen 18 sept. en
maandagmiddag 23 september.
Informatieavond.
Ook deze avond is een week (nu dinsdag 17 september) later gezet dan gepland,
omdat er ook een informatieavond van het Roelof v. Echten College is.
Om ouders met meerdere kinderen de gelegenheid te geven meer klassen te bezoeken,
hebben we de volgende verdeling gemaakt: groep 4 t/m 8 van 19:00 tot 20:00 uur,
met na afloop een kopje koffie. Voor de ouders van leerlingen van groep 1 t/m 3 wordt
de informatie gegeven van 20:00 tot ongeveer 21:00 uur en is er koffie vooraf.
In alle groepen zal verteld worden over het werk in de klas, wat uw kind zoal doet dag
en dagelijks op school. Deze avond is alleen voor ouders.
In groep 8 zal het gaan over de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.
Tijdens de informatieavond willen wij ouders de gelegenheid bieden om uw vragen
betreffende interne begeleiding te stellen.
De intern begeleider van school (Manon van der Wal) zal van 19.30-20.30 een
spreekuur houden. Graag verzoeken wij u vooraf een mail te sturen aan Manon

wanneer u gebruik wilt maken van dit spreekuur, zodat er geïnventariseerd kan worden
of hier behoefte aan is bij ouders.
Mocht u vragen hebben betreffende uw kind op het gebied van leren of sociaalemotionele ontwikkeling, stuur dan een mail met een korte omschrijving van uw vraag
aan infoib@wegwijzeralteveer.com. U bent uiteraard tevens welkom wanneer u een
meer algemene vraag hebt betreffende de interne begeleiding.
Wiim Kamphuis is graag bereid algemene vragen te beantwoorden en zal daarom ook
tussen 19.30 en 20.30 in zijn kantoor te vinden zijn.
Los van die informatieavond ben ik als directeur graag bereid om zaken te
verduidelijken, oplossingen te zoeken voor problemen. U kunt gewoon binnenlopen en
als een gesprek op dat moment niet mogelijk is, kan ter plekke een afspraak worden
gemaakt. We hopen dat u allemaal komt.
Uitzwaaien leerling
In de vakantie is definitief het besluit gevallen dat Julian Veld naar de school van Visio
in Haren gaat. Dat is vroeg opstaan nu omdat de taxibus al om 7 uur voor de deur
staat.
Als leerling met een beperkt gezichtsvermogen heeft Julian hier op school veel extra
begeleiding gehad. Vanuit zgn. rugzakgelden kon Rona Onvlee als onderwijsassistent
extra aandacht aan Julian geven. In de hogere groepen werd de leerstof steeds
lastiger voor Julian en daarom is zorgvuldig bekeken wat de beste oplossing voor hem
zou zijn.
Omdat de begeleiding vanuit Visio Haren al die jaren al liep en die school goede opvang
kan bieden is nu besloten niet meer met rugzakgelden op een gewone school te
werken, maar definitief naar Haren te gaan. Voor Julians ontwikkeling prima, maar toch
zullen we hem missen. Hoewel niet altijd even gemakkelijk, gaf Julian op zijn manier
toch kleur aan het schoolleven. Ik moet zeggen dat ik hem persoonlijk zal missen; de
snoeppot blijft waarschijnlijk wat langer gevuld…….. We wensen hem alle succes toe op
zijn nieuwe school, voor nu en voor de verdere toekomst. Vrijdag komt Julian nog een
dagje terug om afscheid te nemen van ons.
T.S.O. tussenschoolse opvang
De leidsters van de t.s.o. zijn op cursus geweest, waar geleerd werd hoe te
communiceren met kinderen die net even anders denken dan gewenst is: omgaan met
gedrag. Het certificaat is behaald en nu maar vertrouwen dat het geleerde ook in
praktijk kan worden gebracht. Leren van andere scholen was ook een belangrijk
neveneffect. In de vorige week uitgekomen brief zijn al een paar mededelingen gedaan.
o.a. regels over snoep en koek, aanmelding voor af en toe liefst per mail etc. We
feliciteren Beanca, Mariska en Thera met het behaalde resultaat.
Schoolgids
In de schoolgids , die volgende week uitkomt, zijn de afspraken rond de tso vermeld
en ik verzoek u vriendelijk die schoolgids toch door te lezen, ook al denkt u dat er niet
zoveel is veranderd in vergelijking tot vorig jaar. Afspraken en regels, b.v. niet inrijden
in doodlopend stuk van de Nieuwstraat, parkeren in de bocht, hoe te rijden, regels rond
brigadiers, hoe laat kinderen op school etc. etc. staan daar allemaal in. De regeling
rond de ouderbijdrage staat ook vermeld. Daarbij ook wat de afspraken zijn voor die
bijdrage voor kinderen die na de eerste inning op school komen. Die betreffende ouders
krijgen ( of hebben dat mogelijk al ontvangen) een berichtje via de leerkracht. We
streven ernaar om in de eerste week na de herfstvakantie de bekende envelopjes voor
de bijdrage mee te geven. We horen van nieuwe ouders dat ze bepaalde regels niet
weten. Daarom verzoek de schoolgids nog eens te lezen zodat u op de hoogte bent.

Zwemmen
De afgelopen jaren gingen we niet meer zwemmen in augustus. Omdat de busregeling
is gewijzigd, kunnen we gewoon beschikken over een bus en daarom is in overleg met
het zwembad besloten nog 3 keer te gaan zwemmen . Zwemmen wordt aangemerkt als
natte gymnastiek en daarom vervallen in deze periode de gymlessen. Volgende week
laatste keer. Zeker met dit mooie weer een besluit wat goed uitpakt.
Zendingsgeld
Elk jaar sparen we voor een goed doel. Vorig jaar is 904,54 euro gespaard voor K.I.K.A.
Waarvoor hartelijk dank!!! Het zou mooi zijn als uw kind op maandagmorgen een
kleinigheid meeneemt om te leren wat weg te geven. We merken dat veel kinderen
niets bij zich hebben op maandag. Binnenkort wordt het nieuwe doel wel weer bekend,
maar de spaaractie loopt gewoon door. Als u muntjes van de kerk heeft: deze kunnen
hiervoor ook gebruikt worden. Vele kleintjes maken één groot bedrag. Mogen we op u
rekenen ?
Vakantielezen
De kinderen van groep 3 hebben voor de vakantie een tas met 3 boeken meegekregen.
Zou iedereen de boeken met tas weer op school willen inleveren?
Luizenteam
Alle kinderen zijn de eerste schooldag gecontroleerd en hoe ze ook zochten, er is niets
gevonden. We hebben dat wel eens anders gekend na een vakantie.
Verjaardagstafel
Ook dit schooljaar gaan we de verjaardagen van de kinderen weer vieren aan de
verjaardagstafel in de multiruimte. Kinderen die jarig zijn mogen in de kleine pauze
samen met twee klasgenoten plaatsnemen achter de ‘viertafel’. Zij worden daar
gefeliciteerd door de leerkrachten. Fijne verjaardag!
Cultureel Platform
Donderdagavond 5 september is de opening van de culturele uitmaand in gemeente De
Wolden. Daarvoor heeft het platform een kinderkoor uit Oeganda gecontracteerd. Dit
kleurrijke zanggezelschap treedt op in de Mariakerk in Ruinen op 5 sept. a.s. aanvang
19.00 u. entree: 5 euro p.p. zie voor meer info de flyers op de deur bij school en kijk
voor het volledige programma op www.cultureeldewolden.nl
Verder wordt er op zaterdag 14 september om 14.00 u in de bibliotheek van Zuidwolde
een gratis theatervoorstelling gegeven door toneelgezelschap: Huis van Barm.
Toneelvoorstelling van het boek van Koos Meinderts: Meneer hoedjes vangt een vis.
Wordt ook op andere dagen gespeeld in de bibliotheken van Ruinerwold ( 9 sept om
16.00 u.) Ruinen ( 11 sept om 14.00 u.) en De Wijk ( 18 september 14.00 u. ) 18
sept. hebben de kinderen vrij: dus een mooie dagbesteding ? !
Van harte aanbevolen.
Nieuwe lln groep 1
We mogen de volgende 3 kinderen verwelkomen in groep 1: Jurian Loovers, Julius
Olthuizen en Floor Mulderij. Een fijne tijd toegewenst op “de Wegwijzer”.

Vakantieregeling 2013/2014
Herfstvakantie

maandag 21-10 t/m vrijdag 25-10

Kerstvakantie

maandag 23-12 t/m vrijdag 03-01

Voorjaarsvakantie

maandag 24-02 t/m vrijdag 28-02

Goede Vrijdag en Pasen

vrijdag 18-04 t/m maandag 21-04

Meivakantie

maandag 28-04 t/m dinsdag 06-05

Hemelvaart

donderdag 29-05 t/m vrijdag 30-05

Pinksteren

maandag 09-06

Zomervakantie

maandag 07-07 t/m vrijdag 15-08

Kinderen vrij:

Enkele dagen zijn gewijzigd:

Studiedag

woensdag 18-09-2013 !

Studiemiddag

maandag 23-09-2013 !

Studiedag

woensdag 13-11-2013

Studiemiddag

donderdag 5 -12-2013

Studiedag

Woensdag 19-02-2014 !

Studiedag

woensdag 25 -06-2014

Heeft u vragen, opmerkingen, wijzigingen adres, een nieuwsbrief niet ontvangen of het
niet werken van de code van het ouderportaal wilt u dit dan doorgeven aan
secretariaat@wegwijzeralteveer.com
Bezoek ook eens onze schoolsite www.wegwijzeralteveer.nl
Hier zetten wij ook onze foto’s op.
Deze nieuwsbrief wordt op de website gezet. Indien u bezwaar heeft tegen publicatie
(van een deel van de inhoud) wilt u dan contact opnemen met
secretariaat@wegwijzeralteveer.com
DATABANK
Dinsdag 17 september
Woensdag 18 september
Maandag 23 september
Woensdag 25 september
Woensdag 2 oktober
Maandag 7 oktober
Donderdag 17 oktober
Maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober

Informatieavond
Studiedag; kinderen vrij
Studiemiddag kinderen vrij 12.00 uur
Start verkoop kinderpostzegels
Start kinderboekenweek
Ontruimingsoefening
Kindergemeenteraad groep 8
Herfstvakantie

Deze data staan ook op de website; u vindt ze in de agenda en in de jaarplanning.
Daarbij geldt dat bij veranderingen de jaarplanning soms wat achterloopt; ga bij twijfel
uit van de agenda.

NIEUWS UIT DE GROEPEN
GROEP 1 en 2
We zijn na de zomervakantie gestart met een groep van 24 kleuters: 14 oudste
kleuters en 10 jongste kleuters; juf van Leeuwen op maandag en juf Sturris van
dinsdag t/m vrijdag. Vanaf 4 oktober zullen de juffen om de beurt op vrijdagmorgen
werken i.v.m. de BAPO (Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen) van juf Sturris.
We werken over het thema “vakantie”. De kinderen kijken terug op hun eigen
zomervakantie en kunnen hun ervaringen uitwisselen met andere kinderen. Hoe voelde
het ook alweer om de hele dag vrij te zijn? Nu de kinderen weer naar school gaan
worden hun dagen bepaald door vaste ritmes. In het thema bespreken de kinderen wie
er is weggeweest en waar naartoe, en wie er thuis is gebleven. Ze spelen in de
vakantiehoek en onderzoeken aspecten van het onderwerp vakantie. Er worden
verschillende werkjes over vakantie gemaakt, liedjes geleerd en verschillende taal-en
rekenactiviteiten rond het thema.
We hebben de letter “s” geleerd en de nieuwe letter is “v”. De kinderen mogen de
komende week iets meenemen voor de lettertafel dat met de letter “v” begint.
Op de informatieavond zullen we vertellen wat er aan de orde komt in groep 1 en 2.
GROEP 3
Groep 2 is groep 3 geworden! Ook juf Klunder is “overgegaan”
;-) Juf van der Wal
is op donderdag en vrijdag de eerste 5 weken de nieuwe juf. Daarna zal, als alles goed
gaat, juf Mulder er op woensdag, donderdag en vrijdag weer zijn. Zij komt dan terug
van haar zwangerschapsverlof.
We werken met z’n allen al heel hard in groep 3.
We leren lezen met “Veilig Leren Lezen”. Wilt u als ouder op de hoogte blijven, ga dan
naar http://www.veiliglerenlezen.nl/web/Voor-ouders.htm . De eerste weken werken
we in kern 1. In deze kern leert uw kind:
Letters: m - r - v - i - s - aa - p - e
Woorden: ik - maan - roos - vis - sok – aan – pen - en
Aan de hand van deze woorden leert uw kind de letters. Deze letters spreekt uw kind
uit met hun klank, dus niet met de alfabetnaam van de letters. Uw kind zegt dus
mmmmm en rrrrr in plaats van 'em' en 'er'. Het is heel belangrijk dat u dat ook doet!
Het is prachtig om de gezichten van de kinderen te zien wanneer ze ontdekken dat ze
letters kunnen combineren en op die manier andere woorden kunnen maken.
Vince, Twan en Barbara ontdekten afgelopen vrijdag zelfs al dat ze samen een kort
zinnetje van drie woorden konden maken! De hele klas was onder de indruk en samen
waren we trots dat dit al gelukt was.
Tegelijk met het leren lezen van de letters, leren de kinderen ook de geleerde letters te
schrijven. Dat valt nog niet mee, je moet ook aan zó veel dingen denken!
Rekenen doen we ook; verder- en terugtellen, kijken wat meer en minder is en nog
veel meer.
Het is erg leuk om naar zwemles te gaan. “Het lijkt wel een schoolreisje”. Omdat we
eerst zwemmen, gaan we nog niet gymmen (wel buitenspel). Als juf Mulder er weer is,
heeft groep 3 op donderdagochtend gym.
Op de informatieavond hoort u wat er nog meer gebeurt in groep 3.
Als het goed is, is de klas inmiddels ook weer blinkend fris. We willen alle ouders die
hebben geholpen met de schoonmaak nogmaals hartelijk bedanken!

GROEP 4 en 5
Een kort berichtje uit groep 4 en 5.
Wat zijn er mooie vakantieverhalen verteld!
Inmiddels hebben we al twee keer gezwommen op dinsdag, dit is hartstikke leuk en ook
het weer doet goed mee. Volgende week hebben we voor de laatste keer zwemmen en
daarna zullen we starten met de gymlessen.
De kinderen uit groep 4 en 5 hebben op donderdagmorgen gym. Ze moeten dan
gymkleren en gymschoenen mee. Groep 5 heeft samen met groep 6 ook op
vrijdagmiddag gym.
Op maandag en dinsdag werken we in onze eigen groep, vanaf woensdag zijn we een
combinatie. We hebben al een beetje geoefend met het werken in een combinatie, wat
een gigantische club vormen we met elkaar.
We hopen er een mooi en gezellig schooljaar van te maken.

GROEP 6
Het schooljaar is weer begonnen. Iedereen zit weer fris en fruitig in de klas. Er werd
dan ook meteen weer hard gewerkt. Met geschiedenis zijn wij begonnen met tijdvak 1
(de jagers en de boeren). Zo hebben wij ook gelezen over het trechterbekervolk. Nu
leek het ons geweldig om zelf potten van klei te maken. Dominique merkte op dat haar
oma goed kon kleien. Zij is ook bereid om te helpen met het kleien van de potten.
Verder zijn wij al druk bezig met het oefenen van de tafels. Dit gaat al erg goed!
Tijdens het begrijpend lezen hebben wij het over de onrust in Egypte, erg interessant.
Met aardrijkskunde hebben wij het over verschillende grondsoorten en over de
waternoodramp van 1953. Al met al hebben wij een goede start van het nieuwe
schooljaar gehad. Wij hebben er zin in!
GROEP 7
Een prachtig groot lokaal voor een prachtige groep van 15 kinderen. Het is een luxe dat
de kinderen op deze manier les krijgen en dat wij op deze manier les mogen geven.
Ook in groep 7 wordt er alweer hard gewerkt. De kinderen zijn goed gemotiveerd en er
heerst een fijne sfeer.
Met geschiedenis zijn we begonnen met tijdvak 6, oftewel ‘de Gouden Eeuw’. Het staat
op dit moment in het teken van Rembrandt van Rijn. Tijdens technisch lezen hebben
we tevens dankbaar gebruik kunnen maken van de mooie verhalen over deze grote
schilder.
Op de vrijdagmiddag hebben we, net als groep 5/6, met groep 7/8 heerlijk gezwommen
in het zwembad. We begonnen met lijnbal over de brug van het ondiepe bad, naar het
diepe bad. De kinderen deden enthousiast mee. Er bleef zelfs nog een groep actieve
jongens over die nog een potje lijnbal wilden spelen. We hadden er fantastisch weer bij!
Nog twee keer gaan we naar het zwembad, waarna vervolgens de lessen in de gymzaal
van start zullen gaan.

GROEP 8
Wij hebben met groep 8 al weer een serieuze start gemaakt. Deze week en vorige week
konden we al weer veel ervaringen opdoen. Helaas kregen we te horen dat Julian ons
gaat verlaten. Julian gaat naar een school in Haren die speciale hulp kan bieden en hij
heeft ons verteld dat het al heel goed gaat. Vrijdag 30 augustus gaan we officieel
afscheid nemen van Julian. Wij wensen hem veel succes.

