
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Week 25 en 26 (21 juni t/m 2 juli): Treuren 
Inhoud: Huilen, treuren, verdriet hebben, jammer vinden, betreuren, maar ook 
opbeuren en troosten.  
Bijbel: Job (Job). 

 

Rapporten én de Rapportgesprekken!  
Op vrijdag 18 juni gaat het 2e rapport mee naar huis! In de week van 21-25 juni 
gaan wij hierover graag met u in gesprek, ook om het  jaar samen met u af te 
sluiten. Vanaf donderdag 17 juni kunt u zich via SocialSchools inschrijven voor 
deze gesprekken! Deze gesprekken gelden voor de groepen 1-6, groep 7 heeft de 
gesprekken een week later. 
  
Formatie: De laatste losse eindjes worden op dit moment vastgemaakt zodat we u zo 
spoedig mogelijk de formatie kunnen verzenden.  
 
 

18-06 Emma  gr.8    26-06 Alexander gr.3 
18-06 Wietske gr.1/2C   27-06 Elias      gr.8 
19-06 Tos  gr.5B    30-06 Eva  gr.6 
21-06 Sarah  gr.5B    30-06 Gerad  gr.6 
21-06 Linne  gr.1/2B   01-07 Anouk  gr.6 
21-06 Siem  gr.5A    01-07 Evi  gr.6 
26-06 Marit  gr.4 
 

18 juni Rapporten mee 
21-25 juni Week van de 10 minuten 
gesprekken 
22 juni Schoolreis groep 3 
23-25 juni Schoolkamp groep 8 
25 juni Schoolreis groep 5a 
28 juni Schoolreis groep 4 
29 juni Schoolreis groep 6 
30 juni Schoolfeest groepen 1/2 
01 juli Schoolreis groep 7 
01 juli ZendMASter 19 
02 juli Schoolreis groep 5b 
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Bijna groep 3 groep: Net als ieder jaar gaan we ook dit jaar weer een aantal keren met de 
groep 2 leerlingen alvast kijken en wennen in groep 3! Samen met juf Romee gaan alsvast 
een beetje ontdekken wat we allemaal gaan doen. De wenmomenten zullen plaats vinden op 
woensdag 23 juni en dinsdag 29 juni! 
 
Kijken in de nieuwe groep: In verband met GELUKKIG de nog snel georganiseerde 
schoolreizen zal het kijken in de nieuwe groep verschoven worden. We zijn op dit moment 
aan het bekijken wanneer dit gaat gebeuren. Op deze dag kijken de kinderen alvast in hun 
nieuwe groep en kunnen kennismaken met hun nieuwe juf en/of meester. 
 
Schoolreizen: We zijn heel blij dat we aan het einde van dit jaar toch allemaal in onze 
eigen “bubbel” op schoolreis mogen!! Het is zoals ook eerder genoemd snel schakelen 
geweest voor alle groepen om een mooie schoolreislocatie te vinden, maar we zijn blij dat dit 
gelukt is. Helemaal omdat Drenthe Tours alle bussen voor ons wist te regelen!  
Hierbij voor de duidelijkheid én omdat het zo fijn is om te benoemen dat we mogen, alle 
reizen op een rij: 
22 juni  groep 3  Zorgboerderij in Roden 
23,24,25 juni groep 8  Schoolkamp Schiermonnikoog 
25 juni  groep 5A Blotevoetenpad Opende 
28 juni  Groep 4  Balloo Schaapskooi 
29 juni  Groep 6  Borger, Boomkroonpad 
30 juni  Groepen  1/2 Piratenfeest 
01 juli  Groep 7   Annen, Breeland 
02 juli  Groep 5B Borger, Boomkroonpad  
Alle reizen worden begeleid door alleen leerkrachten in verband met de coronavoorwaarden.   
 
 BSO-ouder gezocht voor Oudercommissie: BSO-ouder voor de commissie!  
De Peuteropvang en BSO heeft vanaf nu een eigen Oudercommissie! Deze 
commissie is qua status vergelijkbaar met de Medezeggenschapsraad voor 
het onderwijs. Minimaal vier keer per jaar zal deze commissie bijeenkomen. 
Voor deze nieuw op te starten groep zoeken wij nog één of twee ouders die 
kinderen op de BSO hebben. Als u het leuk lijkt om mee te denken meldt u 
zich dan aan via oc.mensoalting@ckcdrenthe.nl! 
 

Peutergroep: Wij zijn op de pov net begonnen met onze nieuwe thema” ik ben bijna 4!” 
Het duurt nog maar even voordat de zomervakantie begint. Er worden een aantal kinderen 4 
jaar oud. Dat betekent dat zij na de zomervakantie naar de basisschool gaan!  
Ook willen we er een feestje van maken op de pov om de verjaardagen leuk te vieren en het 
schooljaar gezellig af te sluiten! 
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Vanuit de BSO: Als team zijn we deze week met het thema ‘Game On' begonnen. De 

activiteiten zijn erop gericht om met sociale media bezig te zijn. Maar we genieten ook van 

het mooie weer en doen buiten allerlei activiteiten met water of spelen lekker buiten. 

Ons team is alweer druk bezig met het programma voor de zomervakantie. Het thema is 

‘Outdoor en Survival, gebaseerd op de camping. We brengen de BSO in zomerse sfeer en 

beleven er camping avonturen. Als dat geen vakantiesfeertje met zich meebrengt….. 

We gaan tentjes opzetten, doen buiten activiteiten, gaan picknicken op kleden, maken 

muziek en leren we handige weetjes en trucjes om te overleven. Ook gebruiken we sociale 

media om de vakantie vast te leggen. Of maken we zelf een vakantie-dagboek.  

 

We hebben nog een aantal mededelingen en vragen, vanwege het mooie weer en de 

aankomende vakantie: 

- Zou u uw kind thuis willen insmeren, wij doen dat ook meerdere keren op de dag. 

- Indien nodig i.v.m. allergieën, uw kind zonnebrandmiddel meegeven voorzien van 

naam. 

- Uw kind kan nat worden, zou u uw kind een tas kunnen meegeven met zwemkleding 

en/of reserve kleding en een handdoek. Eventueel een hoedje of petje i.v.m. felle 

zon. Alles voorzien van een naam.  

- Dit alles tot en met de zomervakantie.  

- Voor de zomervakantie zijn wij op zoek naar (strand)tentjes, lakens, kleden, 

campingstoeltjes en dergelijke.  

- We hebben ook een activiteit waarbij uw kind een t-shirt mag verven/versieren. Zou 

u uw kind dan een t-shirt mee willen geven (liefst lichte kleur, zonder bedrukking), 

zodat uw kind mee kan doen aan deze activiteit?  

 

Groetjes van de BSO-juffen. 

 
 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


