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Kalender
02 juni

: weeksluiting groep 5/6

05 juni

: vrij i.v.m. Tweede Pinksterdag

06 juni

: groep 3-4 om 08.30 uur naar een voorstelling op het Raadhuisplein

07 juni

: schoolfotograaf

09 juni

: weeksluiting groep 3/4/5

10 juni

: jaarmarkt in Vreeswijk

12 juni

: sportdag op de atletiekbaan van Atverni

13 t/m 19 juni : 2e Toetsweek
21 juni

: peuterinloop

26 juni

: vrij i.v.m. studiedag team

27 juni

: het 2e rapport gaat mee naar huis

29 juni

: afscheidsmusical aanvang 20.00 uur

30 juni

: afscheid van de bouwen

03 juli

: afscheidsmusical aanvang 20.00 uur

04 juli

: doorschuifochtend (alle kinderen gaan een deel van de ochtend naar de nieuwe

04 juli

: studiemiddag team – de kinderen zijn om 12.00 uur vrij

06 juli

: laatste schooldag

07 juli

: start Zomervakantie

groep)

Schoolkamp
De kinderen van de groepen 6-7-8 hebben een fantastisch schoolkamp gehad in de week
voorafgaand aan Hemelvaart. Ze zijn op maandag 22 mei met de bus bij school gehaald en naar
Borger vertrokken. Onderweg hebben ze het Openluchtmuseum Ellert en Brammert bezocht. Hier
hebben ze kennis gemaakt met het Drentse leven van omstreeks 1900. Vervolgens zijn ze
doorgereden naar de kamplocatie waar ze de kamers hebben ingericht. Aansluitend konden ze het
terrein een beetje verkennen (voetbalveld, schommels, plekjes om te chillen). Om 18.00 uur was
het avondeten klaar. Ze hebben ervan gesmuld. De pannen waren zo leeg. ’s Avonds is er nog een
leuk spel gespeeld. Daarna hebben de kinderen de bedden opgezocht. De volgende dag stond in
het teken van het klimbos. Op de huifkar zijn de kinderen hier heen gebracht. Daar aangekomen
kregen ze allemaal een klimoutfit aan en kregen ze instructie hoe het één en ander in zijn werk
ging. Het was een fantastische ervaring, waar iedereen volop van heeft genoten. Moe maar
voldaan waren de kinderen rond 17.00 uur weer op de kamplocatie. Rond 18.00 uur reed er een
auto voor die afgeladen vol zat met overheerlijke frites en na een middag klimmen ging dat erin
als koek. ’s Avonds stond de Bonte Avond op het programma. Ook deze is naar alle tevredenheid
verlopen.
De volgende morgen was het alweer inpakken geblazen, want om 11.00 uur stond de bus voor de
deur om de kinderen naar het gevangenismuseum in Veenhuizen te brengen. Ook dit was voor de
meeste kinderen een onvergetelijke gebeurtenis. Ze zijn in 2 groepen over het complex
rondgeleid en ze hebben gesmuld van de verhalen en de informatie die verstrekt werd. Om 15.00
werd samen met, naar later bleek, een heleboel andere mensen de thuisreis aanvaard. Moe maar
voldaan waren we om 19.30 uur weer thuis.

We willen de ouders (Maaike, Marijke, Jascha, Marjolein, Anselma, Paulien en Mark) die mee
geweest zijn van harte bedanken voor hun inzet. In het bijzonder willen we Maaike nog even extra
bedanken, want het was haar laatste kamp. Maaike bedankt voor al die mooie schoolkampen die
je de kinderen hebt bezorgd.

Groep 3-4 op 6 juni naar de Troubadour
Volgende week dinsdag gaan de kinderen van groep 3-4 samen met juf Judith en juf Cathy naar
een voorstelling van het Kunstmenu. Deze voorstelling vindt plaats op het Raadhuisplein in
Vreeswijk. Wij gaan daar lopend heen, dus het is belangrijk dat de kinderen lekkere loopschoenen
aan hebben deze dag. De leerlingen van groep 5 gaan deze ochtend naar juf Jolanda.

Op de foto
Op woensdag 7 juni komt de schoolfotograaf weer mooie portretten en klassenfoto´s maken van
onze leerlingen. We verwachten iedereen die dag dus tiptop gestyled op school. De foto’s worden
´s ochtends gemaakt. Zeker voor de klassenfoto´s is het fijn als uw kind die ochtend geen
afspraken heeft buiten de school.

Sportdag
Op 12 juni hebben wij dit jaar de jaarlijkse atletiek dag bij Atverni van groep 3 t/m 8. Daar
hebben we veel ouders bij nodig. Dus mocht u tijd hebben deze dag, dan noteren wij u graag als
hulpouder. U kunt zich aanmelden bij Bé of de leerkracht van uw kind.

Vakantierooster 2017-2018
Hieronder ziet u het definitieve vakantierooster voor volgend schooljaar. Extra vrije dagen,
bijvoorbeeld studiedagen van het team, laten wij u zo snel mogelijk weten.
Herfstvakantie

za 14 okt 2017 t/m zo 22 okt 2017

Kerstvakantie

za 23 dec 2017 t/m zo 07 januari 2018

Krokusvakantie

za 24 feb 2018 t/m zo 4 maart 2018

Pasen

vr 30 mrt 2018 t/m ma 2 april 2018

Meivakantie

za 21 apr 2018 t/m zo 6 mei 2018

Hemelvaart

10 t/m 11 mei 2018

Pinksteren

ma 21 mei 2018

Zomervakantie

za 14 juli 2018 t/m zo 26 aug 2018

Afscheid van de bouwen
Op 30 juni gaan de kinderen tijdens een gezellige middag afscheid nemen van de
groep/bouw/juf. We doen dat dit jaar van 12.45 tot 14.15 uur, dus onder schooltijd, en alleen
met de kinderen.

De afscheidsmusical
De afscheidsmusical wordt dit jaar gehouden op 29 juni en 3 juli. We beginnen beide avonden om
20.00 uur, dus zorg dat u op tijd in de zaal zit.

Het afscheidseten
Het afscheidseten van groep 8 is dit jaar zijn op 3 juli. Hoe laat ze gaan eten is nog niet bekend.
Zodra we meer weten leest u dat in de Vaste Prik.

Zuiderkroon op de Jaarmarkt in Vreeswijk
De jaarmarkt wordt dit schooljaar gehouden op 10 juni. Sinds twee jaar heeft onze school een
eigen kraam op de markt. Hiermee laten we zien hoe leuk onze school is en wat
Jenaplanonderwijs inhoudt. Dit jaar hebben we een geheel vernieuwde aankleding van de stand,
met dank aan Bas Kolenbrander. Hiermee hopen we veel aandacht van het langslopende publiek te
trekken. Promotie dus, waarmee we hopen de stijgende lijn in het aantal aanmeldingen van
nieuwe leerlingen vast te houden.

Vrienden op Facebook
Een flink aantal ouders heeft ons al gevonden op Facebook, maar nog niet iedereen. Regelmatig
plaatsen we hier foto's en berichten over activiteiten op school. Like dus onze pagina en blijf ook
op de hoogte via Facebook.

