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Agenda

Schoolverlaters

3 juli
3 en 4 juli
6 juli
7 juli
13 juli
17 juli
18 juli
19 juli
20 juli

MR vergadering
Rapportgesprekken
Eindfeest Schoolverlaters
Rapport mee
Afscheidsavond Schoolverlaters
Kennismakingsochtend nieuwe leerlingen
Zwemmen in de Planeet
Juffen en meester dag
Laatste schooldag

e

Voor de schoolverlaters staan de laatste 2 weken voor de
deur.
Op donderdag 6 juli is het tijd voor de
“Crazy
Summer
Party”.
Alle
schoolverlaters eten samen met het team
en daarna is het Party Time!! Dit jaar op
een bijzondere locatie: De Bunker in
Spaarndam.

Pleinkanjers:
De pleinkanjers van deze week
Tijgers:
Orkest:
Olifanten:
Leeuwen:
Geel:
Acrobaten:
Rood:

Bram, Rick, Ahmet
Jeffrey, Kerem, Maurice, Hatice, Jayden
Clifford, Beau, Yenthe, Tom
Deanand
Duran, Simeon, Naomi, Jessy
Sinem
Jelmer

Schooljaar 2017-2018
De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn in een
ver gevorderd stadium.
De groepsindeling is bijna rond, evenals de formatie.
We streven er naar om tijdens de rapportbespreking te
vertellen in welke groep en bij welke leerkracht iedere leerling
volgend schooljaar is ingedeeld. Volgende week ontvangt u
het volledige formatieoverzicht voor 2017-2018.

Groepsindeling op niveau
Voor het komend schooljaar hebben we de stamgroepen
meer ingedeeld op niveau.
Zoals u weet bieden we vanaf groep 5 verschillende vakken
aan op het niveau van ieder kind. Dit betekent dat een leerling
een bepaald vak krijgt aangeboden samen met de kinderen die
dit vak op hetzelfde niveau scoren. (groepsdoorbrekend)
Om nog beter te kunnen inspelen op de verschillen binnen een
groep zullen we volgend jaar ook de stamgroepen indelen op
didactisch niveau. Vanaf groep 5 kan een kind worden
geplaatst in een groep met als uitstroom profiel: VMBO-T of
hoger. (Havo/VWO). Een andere groep bestaat uit leerlingen
met een VMBO basis of kader profiel. Ook hebben we groepen
met kinderen die op het niveau van praktijk onderwijs werken.
Bij deze laatste groep passen we niet alleen het niveau aan,
maar zullen we ook het lesrooster inrichten met meer ruimte
voor praktijkgerichte opdrachten. Op deze manier zullen we
nog beter aansluiten bij de leerbehoeften van ieder kind en
verwachten we iedere leerling optimale ontwikkelkansen te
bieden.

Een week later op donderdag 13 juli is het dan tijd voor het
officiële afscheid. Dit jaar niet met een musical, maar met een
“Gala-avond met hun Film première.

MR vergadering
Op maandag 3 juli is er MR vergadering.
Tijdens deze vergadering zullen het inspectierapport en de
formatie voor het volgend schooljaar besproken worden.
De vergadering begint om 19.30 uur in de Gentiaan

Schoolreis Clowns
A.s. dinsdag 4 juli gaat de groep Clowns gaat op
schoolreis.
De bestemming is park Sprookjeswonderland
in Enkhuizen. De kinderen zijn de hele dag
buiten, dus goede schoenen en makkelijke
kleding is daarom wel belangrijk.
We gaan er een mooie en gezellige dag van maken. En dan
nu maar hopen dat het weer meewerkt!

De leeuwen naar de oceaan
De nieuwe vis
Als school uitje gingen we naar de Afrikaanse ozieaan met de
hele klas allemaal duikbrillen op en duikpakken aan en
zuurstofflessen op ons ruggen op de boot en duiken er waren
allemaal mooie vissen we zagen een haai gelukkig hat de
begeleider en speer bij en toen hadden we een vis ….maar
niet zo maar een vis het was een vis die nog nooit gezien
hat we ware heel dom dat we geen fototoestel bij hadden en
ons zuurstof wat bijna leeg dus we moesten naar boven en
we dus we teken de hen doei
Lucas

PBS
Deze week besteden we extra aandacht aan:
betrokkenheid.

Rare vissen
In Afrika waren hele rare vissen en twee diepzeeduikers doken
het water in en zagen de vis die nog nooit iemand anders hat
gezien maar ze waren hun fototoestel vergeten maar ze
hadden hem echt gezien en ze konden hem niet aanraken
wand hei was giftig en op een school in Haarlem de trapeze
daar Hebben ze hem met potlood en gum zelf gemaakt nu
hangen ze op SBO de trapeze
Grrrrrrrrrrr Rinny

