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Het aftellen voor de zomervakantie is weer begonnen.......  

Nog 3 weken te gaan en de zomervakantie gaat beginnen. Drie 

weken waarin we nog veel kunnen leren maar waarin ook groep 

8 zich aan het voorbereiden is op de eindmusical. En hoewel het 

schoolkamp niet door mocht gaan, hebben de leerkrachten toch 

gezocht naar een passend afscheid. De groepen 8 hebben nog 

een aangepast uitstapje en er zal genoeg aandacht voor hen 

zijn. Woensdag 7 juli zwaaien we met z’n allen de achtste 

groepers uit en 's avonds worden zij nog een keer verwacht voor de eindmusical. We zijn 

druk bezig met een andere locatie zodat ook ouders de musical bij kunnen wonen. Na de 

musical nemen deze kinderen afscheid van de juf of meester en van hun groep. 

Uiteraard is er donderdag nog een dag om alles op te ruimen (vooral van de musical!) 

en dan zijn de achtstegroepers vrij.  Nog drie 

Donderdag 8 juli is ook de laatste dag voor de rest van de onderwijsgroepen want op 

vrijdag 9 juli zijn de leerlingen van de groepen 1 t/m 7 ook vrij. De meesters en de 

juffen treffen dan vast voorbereidingen voor het nieuwe jaar.  

Godsdienstige vorming 
Voor alle groepen werken we met de methode Kind op Maandag. 

Deze week: Niet stil te krijgen. De eigenaren van de waarzegster uit 

het verhaal van vorige week zijn niet blij met wat er gebeurd is. Ze 

zorgen ervoor dat Paulus en Silas gevangen worden gezet, maar 

midden in de nacht gaan de deuren open. In Efeze proberen een paar 

joodse geestenbezweerders hetzelfde te doen als Paulus. Bijbel: Handelingen 16: 19-40 

en 19: 13-20. 

Positive Behaviour Support 

Op ons Kindcentrum werken we met gedragsverwachtingen. 

Voor lang niet alle kinderen is het vanzelfsprekend wat er van 

hen verwacht wordt. Daarom bespreken we dit in de groepen 

en wordt goed gedrag aangeleerd. 

Elke veertien dagen staat er een gedragsverwachting centraal. 

Deze laatste weken werken we aan doelen die voor leerlingen 

nog moeilijk kunnen zijn. Dit kan voor elke groep anders zijn. 

Juf Yvonne 

Deze weken doen we het zonder juf Yvonne. Zij is vorige week geopereerd en is nu thuis 

om te herstellen. Gelukkig springt juf Sien op enkele dagen bij en heeft een deel van de 

taken van juf Yvonne  overgenomen. Daar zijn we blij mee! 

Groepsverdeling komend schooljaar 

Morgen wordt de groepsverdeling voor komende jaar verstuurd via Social Schools. Een 

aantal namen zult u in de verdeling voor komend jaar niet treffen en u zult ook een 

aantal nieuwe namen aantreffen. Bij de groepsverdeling treft u dan ook een plattegrond 

zodat u kunt zien in welk lokaal de groepen volgend jaar gehuisvest zijn. De kleuters 
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krijgen later deze week nog een aparte groepsindeling waarop de namen van de 

kinderen staan. 

Kennismaking nieuwe groep 

Dinsdag 29 juni gaan alle kinderen van de groepen 1 t/m 7 kennismaken met hun 

nieuwe juf of meester. Ook de kinderen die in de vakantie vier jaar worden en de 

kinderen die in de vakantie verhuizen mogen dan komen. We doen dit aan het einde van 

de middag van 13 tot 14 uur.  Daarna is het natuurlijk wel even opletten uit welke deur 

uw kind komt want we maken dan gebruik van de uitgangen van groepen van volgend 

schooljaar. En: natuurlijk blijft uw kind bij juf wachten als u nog niet in zicht bent. De 

kinderen van de groepen 8 zijn die dag om 13 uur vrij.   

Van buiten 

 

Buiten zijn, bewegen en elkaar ontmoeten is goed voor je. De gemeente Assen wil graag 

weten wat jullie vinden van de plekken voor bewegen, ontmoeten en spelen in de 

buitenlucht. Vul hiervoor deze enquête 

in: https://new.maptionnaire.com/q/8238drt98ysk 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnew.maptionnaire.com%2Fq%2F8238drt98ysk&data=04%7C01%7Ch.holvast%40ckcdrenthe.nl%7C06bd785faf364793bd2108d92cd57d31%7C03fe0654e03d4cc1851b259c2b39a89f%7C0%7C0%7C637590117705035366%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=D2UFXztgGs9P9ejbCveEBBeoth4ry1AgadjF5ndCgjs%3D&reserved=0


 

 

 


