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Agenda 
7, 8 , 9 en 10 juni Avond4daagse 
13 t/m 15 juni Kamp groep 8 
14 juni Informatieavond ouders groepen 7 
16 juni  Voorstelling Leuk groep 8 
20 juni Studiedag; alle leerlingen zijn vrij 
21 juni Schoolreis 
24 juni Afsluitconcert Leerorkest 
28 juni Sportmiddag kleuters  
8 juli Musicalavond leerlingen groep 8 
12 juli Afscheid leerlingen groep 8 om 

12.00 uur 
13 juli Laatste schooldag leerlingen 
14 juli  Alle leerlingen zijn vrij i.v.m. de 

verhuizing 

 

Verkeersexamen 
Op dinsdag 31 mei hebben alle kinderen van groep 7a en 7b het 

praktijk verkeersexamen gedaan. 

Iedereen is geslaagd! 

Na een extra rondje fietsen, omdat het zo goed ging, waren we 

tegen 15.00 uur weer terug op school. 

Voor iedere leerling was er een sleutelhanger en een vrijkaartje voor 

Jeugdland.  
 

Allemaal GEFELICITEERD!! 

 

 
Kamp groep 8 
De leerlingen van groep 8 gaan maandag 13 t/m woensdag 15 juni op 

schoolkamp.  
Zij gaan naar de Paasheuvelgroep in Vierhouten.  

Ze worden met auto’s gebracht en gehaald. 

Wij hopen dat zij een gezellig en leuk schoolkamp hebben. 

 

Geen gymlessen 
Meester Ernst Jaap gaat mee op schoolkamp. Daarom vervallen de gymlessen op 13, 14 en 

15 juni.  

Alle leerlingen starten en eindigen dus gewoon op school. 

  

Informatieavond ouders groep 7 
Afgelopen vrijdag is er een brief via Mijnschoolinfo verstuurd m.b.t. de locatie en organisatie 

van volgend schooljaar. Voor de ouders van de huidige groepen 7 is er een informatieavond 

op dinsdag 14 juni van 19.30 tot 20.30 uur gepland op het van Eesterenplein. 
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Sportdag 
Vanmorgen hadden de 

groepen 3 t/m 8 

sportdag. Het weer was 

perfect. Geen felle zon en 

niet te warm. Dus lekker 

om te sporten! De 

kinderen waren sportief 

en lekker bezig met alle 

sport en spelactiviteiten. 

Naast de sportieve 

activiteiten konden ze 

fruitspiesjes maken. 

Onze dank gaat uit naar 

de hulpouders en de 

ouders van de ouderraad. 

 

Al met al was het een heel geslaagde sportdag!   

 

 

 
Voorstelling Leuk van de Bonte Hond leerlingen groep 8 
De leerlingen van groep 8 gaan 16 juni naar de voorstelling Leuk van de Bonte 

Hond. 

De voorstelling is om 12.15 uur in de festivaltent bij de Odeonstraat in de 

omgeving van de Cinemadreef. 

Zij vertrekken om 11.30 uur op de fiets. We zoeken nog een paar ouders die 

samen met juf Muriel en de kinderen willen meefietsen naar de voorstelling. 

U kunt zich aanmelden bij juf Muriel. (bij voorkeur per e-mail 

muriel.issa@architect.asg-almere.nl)  

De leerlingen van groep 8 hebben, omdat de voorstelling tijdens de lunchpauze 

valt, een continurooster. Zij zijn om 14.00 uur vrij. 
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Boekentip van groep 4 
“De Gorgels” 

Ik heb voorgelezen uit het kinderboek “De 

Gorgels”. 

Het boek is geschreven door Jochem Myjer 

(cabaretier). 

Het gaat over Gorgels, Brutelaars en een jongen 

met superogen.  

 

“Midden in de nacht wordt Melle wakker. Er zit 

een vreemd wezentje op de rand van zijn bed. 

Het lijkt wel een bolletje wol, met armpjes en 

beentjes en twee harige, puntige oren. Maar als 

Melle het licht aandoet, is het wezentje 

verdwenen. Als hij er op school over vertelt, 

lacht iedereen hem uit. Zelfs papa, die bioloog 

is, zegt dat het onzin is, dat zulke wezentjes 

niet bestaan. Maar Melle weet zeker wat hij 

gezien heeft...” 

 

Groep 4 heeft van dit fantasierijke en 

avontuurlijk verhaal genoten. Zij wilden het 

liefst dat ik bleef voorlezen, maar natuurlijk is 

het dan leuk om op het juiste moment te 

stoppen, zodat de kinderen nieuwsgierig blijven. 

Erover praten hebben wij ook gedaan en dat is 

ook leerzaam. 

Het boek is leuk om voor te lezen vanaf 5 jaar 

en om de kinderen zelf te laten lezen, samen 

lezen kan natuurlijk ook, vanaf 7 jaar. 

 

Ik heb Jochem Myjer door middel van een 

bericht laten weten hoe leuk wij zijn boek 

vinden. Hij heeft enthousiast gereageerd en ons 

laten weten druk te zijn met het vervolg.  

De kinderen kunnen niet wachten! 

 

Ook leuk is dat juf Arian nu het boek voorleest 

in groep 5 en dat kinderen daar net zo 

enthousiast op het verhaal reageren als in  

groep 4. 

 

Groetjes van groep 4 en juf Barbara 
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Minder dan 1% van de watervoorraad op aarde kan 
gebruikt worden als drinkwater. 

 

 
 
Traktatietip:  druivenrupsjes 

 

Rupsje van druiven met een aardbei als kop. 

Op de kop 2 kleine suikeroogjes! 
 
 
 

 
 


