AGENDA
Juni 2022
Activiteit
Woensdag 22 Rapport 2 mee (groep 8 ontvangt het rapport op afscheidsavond)
Vrijdag 24 Schoolreis groepen 7
Dinsdag, 28 Oudergesprekken
woensdag 29
donderdag 30
Juli 2022
Dinsdag
Vrijdag

Activiteit
5 Schoolreis groepen 5
8 Nieuwsbrief 7 uit

1

VANUIT DIRECTIE

1.1

Laatste weken
De laatste schoolweken zijn alweer aangebroken. Er komen nog een aantal leuke
activiteiten aan (schoolreisjes, cultuuractiviteiten, enz). Ook zullen alle kinderen in de
laatste schoolweken kennis gaan maken met hun nieuwe leerkracht. We hopen eind
volgende week de formatie van de groepen 4 t/m 8 (leerkrachtindeling) met u te kunnen
delen. We hebben nog een kleine vacature en hopen deze spoedig rond te krijgen.
De groepen 1 t/m 3 zijn rond. De ouders van de huidige groepen 0, 1 en 2 zijn woensdag
geïnformeerd over de groeps- en lokaalindeling.
We maken er met elkaar fijne laatste weken van en gaan dan na een roerig jaar genieten
van een heerlijke zomervakantie.

1.2

Schoolplein hoofdlocatie
Het schoolplein op de hoofdlocatie is tot ongeveer 15:15 uur ‘open’. Wanneer het hek
dicht is, mag er ook niet meer op gespeeld worden. Wanneer het hek open is, mogen de
kinderen nog even spelen. Uiteraard gelden dan de gewone regels: maximaal 2
leerlingen op de schommels, geen kinderen op de foodtruck, niet fietsen op het plein en
we lopen niet door de planten, enz. Hartelijk dank voor de medewerking!

1.3

Corona
Wellicht heeft u in het nieuws al gehoord dat we mogelijk te maken krijgen met een
nieuwe Corona golf. We hopen natuurlijk dat het mee gaat vallen en we het schooljaar
fijn kunnen afronden. Vanaf maandag kunnen er weer gratis zelftesten (voorlopig 2 per
leerling) worden afgehaald bij de administratie.
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2

NIEUWS UIT DE GROEPEN

2.1

Schoolreisje Drievliet groepen 6
Het was super! We zijn naar Drievliet geweest voor
schoolreisje, tot nu toe het beste schoolreisje ooit! Er
waren zo veel leuke achtbanen, alle achtbanen zijn
echt een aanrader. De hoofdattractie van Drievliet de
Formule X is echt superleuk, het ziet er spannend uit
maar zodra je erin bent geweest kan je er niet meer
mee stoppen. De Nautilus is ook echt heel gaaf! Het
lijkt net alsof je over de kop gaat als je erin zit. Mijn
lievelingsachtbaan is de kopermijn met hele steile bochten, het voelt alsof je uit de bocht
vliegt. Je hebt ook nog de wildwaterbaan, dynamite express, de vrije val, de kwal en nog
veel meer!
Melissa 6B
Groep 6 ging op schoolreis naar Drievliet. We gingen met de bus naar Drievliet. We
gingen heel hard zingen met alle liedjes. Toen we aankwamen gingen we eten en
drinken. Gingen we Drievliet binnen. En we mochten in een tweetal rondlopen. Na een
tijdje gingen we patatjes eten. En we gingen weer verder. Het was erg warm, maar dat
maakte niet uit. Op het einde kregen we een ijsje en we gingen terug. Het was heel erg
leuk!
Daniëlle en Evalinn 6A
Drievliet
We kwamen op school. We moesten eerst eten. En toen konden we het park in. Er
waren super veel leuke attracties. Iedereen was super enthousiast. En daarna moesten
we een verzamel plaats vinden. En daarna gingen we in de attracties. Even later gingen
we patat eten. We mochten nog heel lang in het park blijven toen kregen we een ijsje.
Daarna gingen we de bus weer in. Het was zo heet in de bus iedereen was bezweet en
toen kwamen we weer op school en iedereen rende naar binnen om een flesje water te
vullen. En toen was het avontuur al afgelopen. Groetjes Leja en Nina 6c

2.2

Groep 8 op kamp!
Elke groep 8 heeft een eindkamp, dat
dit jaar weer plaatsvond op 1, 2 en 3
juni. Zoals elk jaar vertrokken ze naar
de Zwerfsteen in Roderesch gelegen in
Drenthe. Om 8.45 vertrokken de bussen
met de drie groepen 8. Misschien heeft
uw kind wel de groepen 8 uitgezwaaid,
of was u er zelf bij.
De rit was in totaal bijna drie uurtjes rijden maar na ongeveer anderhalf uur maakten we
een stop bij het Boomkroonpad in Drenthe. Na het eten van hun lunch en een beetje
spelen in de regen was het weer tijd om de rit te vervolgen van drie kwartier.

Toen we eindelijk aankwamen was het tijd om de koffers uit te laden en de bedden op te
maken. Daarna volgden we een rondleiding van meester Gerben door het prachtige bos
dat bij het terrein van de Zwerfsteen hoorde. Toen hadden we even wat vrije tijd om
onze spullen uit te pakken en onze kamer wat gezelliger te maken. Maar ook om
spelletjes te spelen bijvoorbeeld monopoly, uno of om gewoon gezellig over te lopen.
Toen het eindelijk gestopt was met regenen zijn we het sterrenspel gaan spelen. Toen
het schemerig werd gingen we weer een ander spel spelen, namelijk het regenboogspel.
Toen hebben we gegeten en hebben we vervolgens toen het heel donker was het
nachtspel gespeeld. Uiteindelijk moesten alle kinderen gaan slapen om half 3.
De volgende ochtend stond om half 9 het heerlijke ontbijt klaar in het zonnetje. Vandaag
was het een lange actieve dag. We hadden een spellencircuit met allemaal activiteiten
die je moest doen met je groepje. Zoals tafeltennis, volleybal, boogschieten, bootje
varen, mountainbiken en bootcampen. Daar tussendoor hadden we wat pauzes om wat
uit je lunchpakketje te eten. In de avond hadden we een barbecue, later op de avond
speelden we de quiz petje op petje af. En was het tijd voor de bonte avond/disco, die tot
laat in de avond doorging. Na al het springen, zingen en dansen waren we allemaal moe
en gingen we slapen.
De volgende ochtend werden wakker met pannen en toeters en de laatste dag van kamp
was aangebroken. We pakten onze spullen in en maakte onze kamers helemaal schoon.
Vervolgens liepen we naar het zwembad om te gaan zwemmen, na een uurtje hebben
gezwommen gingen de groepen 8 weer met de bus terug naar Badhoevedorp. Om half 5
stonden de bussen weer klaar om uitgepakt te worden. De kinderen hadden
waarschijnlijk veel te vertellen, want het was een geweldig kamp.
Groetjes, Lina en Naoual (8B)

3

TOPONDERNEMERS

3.1

In de groepen 4 zijn we begonnen met het thema
vakantie bij topondernemers. We hebben verschillende
opdrachten gedaan die met dit thema te maken
hebben. Zo hebben we een verhaal geschreven over
onze droomvakantie en voordat we naar groep 5 gaan
moeten we ook nog leren hoe we een muurkrant
moeten maken.
We hebben we geleerd over de verschillende landen in
Europa en welke vlaggen er bij die landen horen. Deze
vlaggen hangen nu mooi in de klas. En in groepjes gaan
we aan de slag om meer over een vakantieland te
weten te komen.

We gaan op verschillende manieren op zoek naar informatie. En om zeker te weten dat
we een goede muurkrant maken, zullen de kinderen uit groep 5 ons komen helpen.

4
4.1

DALTONNIEUWS
Een mooi, groen schoolplein houden we samen netjes. Iedere klas is daarom
verantwoordelijk voor een ‘eigen’ stukje schoolplein. Dit past erg goed binnen onze
Daltonkernwaarde: vrijheid en verantwoordelijkheid.
De kinderen uit groep 4 vertellen graag wat ze moeten doen om het schoolplein mooi en
netjes te houden.
Waldemar 4C
Wij als klas hebben een eigen stukje schoolplein. Op dat stukje
moeten wij onkruid weghalen, de planten water geven en
vegen. Dat is super leuk om te doen. Alle andere groepen
moeten ook een stukje doen van het schoolplein netjes
houden. Zij moeten bijvoorbeeld de houtsnippers weg vegen
en ook de planten water geven.
Kayley 4C
Ik moest op het plein kleine plantjes weghalen samen met andere kinderen. Dat vond ik
erg leuk om te doen. Je handen worden dan wel een beetje vies maar dat vond ik niet
heel erg.
Amir 4C
Op het nieuwe schoolplein hoort geen onkruid. We moeten dat weghalen op het stukje
plein dat wij netjes moeten houden. De planten die er wel horen moeten we water
geven.
Ik vind het leuk om te helpen.
Lennox 4C
Bij het nieuwe schoolplein moeten we onkruid weghalen en
planten water geven. De klassen hebben allemaal een eigen
stukje schoolplein waar planten staan. Dit moeten we met
elkaar netjes houden. De stukken waar planten staan moeten
we goed verzorgen. Onkruid vinden we niet mooi dus dat
halen we weg. De planten geven we water en we vegen zodat
het er weer mooi uit ziet.

5
5.1

MR / OR
Maandag 13 juni was het eindelijk zover: onze eerste MR-bijeenkomst in het nieuwe
gebouw. Nadat we de afgelopen jaren door Corona vaak online onze bijeenkomsten
hadden en daarna in het noodgebouw hebben we elkaar afgelopen maandag eindelijk
gesproken in het vernieuwde gebouw. Het gebouw en de verbouwing, onderwerpen die
afgelopen jaren veelvuldig op de agenda hebben gestaan. Ook deze keer hebben we er
weer over gesproken.
Andere onderwerpen die deze keer aan bod zijn gekomen zijn o.a. de verkeersveiligheid
rond de school, de formatie, de verdeling van de groepen 1/2 over de verschillende
gebouwen en de groei van de school en Badhoevedorp. Volgend schooljaar gaan we
weer aan de slag als MR, wel met een nieuwe voorzitter en nieuwe leden. Hierover
zullen we u in een nieuwsbrief na de zomervakantie meer vertellen.
Wij wensen u namens alle leden van de MR een hele mooie zomer!

6

OVERIG NIEUWS

6.1

Sportservice Haarlemmermeer
De Sportvierdaagse vindt plaats van 18 t/m 21 juli bij
MHC De Reigers in Hoofddorp. Je gaat kennismaken
met bekende en onbekende sporten, krijgt clinics
van echte professionals en in groepjes van max. 10
kinderen krijg je een eigen groepsbegeleider waar
persoonlijk contact, plezier en lekker bewegen
voorop staat.
https://jouw.teamsportservice.nl/haarlemmermeer/activiteiten/jongeren/sportvierda
agse-2022-18-07-2022/

