OBS De Vijzel
Hauwert 80
1691 EJ Hauwert
T: 0229-201535
E: info@obsdevijzel.nl

Dinsdag 19 juni
Donderdag 28 juni
Vrijdag 29 juni

Vijzelvaria
Vrijdag 15 juni 2018

GMR
Schoolreis gr. 3 t/m 6
Maandsluiting groep ½ (11.15 uur)
Volgende Vijzelvaria

Verjaardagen:
ma 18 juni
di 19 juni
do 21 juni
ma 25 juni
vrij 29 juni

Stijn (6 jaar)
Michelle (11 jaar)
Tijmen (12 jaar)
Yara (8 jaar)
Tosia (5 jaar)

Van harte gefeliciteerd en een heel fijne verjaardag!

Maandsluiting groep 1/2
Op vrijdag 29 juni zijn de kleuters als laatste dit schooljaar aan de
beurt om de maandsluiting te verzorgen. We starten om 11.15 uur in
de hal. U bent van harte welkom!

Trots!
Sinds oktober 2017 heeft Odette Meskers als interim bestuurder van
stichting Allure gefunctioneerd. De Raad van Toezicht vindt dat zij
haar taak op uitstekende wijze uitvoert en heeft daarom, na advies van
de GMR, besloten haar te benoemen als bestuurder in vaste dienst.
Wij zijn ontzettend trots op Odette en blij met dit bericht. Op deze
manier blijft de continuïteit van de stichting gewaarborgd en kunnen
we de koers blijven varen die met de Allure-scholen is uitgezet.
MR
Afgelopen woensdagavond hebben we een MR vergadering gehad. Er
is gesproken over het rapportfolio. Een ouder van de MR heeft
meegedacht en er zijn mooie punten naar voren gekomen die zijn
verwerkt in het rapportfolio.
We hebben de formatie voor volgend schooljaar besproken. De
definitieve indeling van de groepen en leerkrachten ontvangt u
spoedig.
Ook is de kalender vastgesteld. Bij deze het vakantierooster voor
schooljaar 2018-2019
Vakantierooster
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

22-10-2018 t/m 26-10-2018
24-12-2018 t/m 04-01-2019
18-02-2017 t/m 22-02-2019
19-04-2019 t/m 03-05-2019 incl. goede vrij- en 2e Paasdag
30-05-2019 t/m 31-05-2019
10-06-2019
15-07-2017 t/m 23-08-2017

Overige vrije dagen
Vrijdag 21 december
Vrijdag 12 juli
Studiedagen
Maandagmiddag 8 oktober, kinderen tot 11.45 naar school
Donderdag 7 februari, kinderen hele dag vrij
Woensdag 10 april, Allure studiedag, kinderen hele dag vrij
Dinsdag 11 juni, 3e Pinksterdag, kinderen hele dag vrij

Sponsorbedrag
Wat een fantastisch bedrag is er opgehaald met de sponsorloop! We
zijn ontzettend trots op alle kinderen.
Het bedrag is: 2073,- euro!!!!
Bibliotheek
We zijn nog steeds op zoek naar hulpouders voor de biebclub. Omdat
er geen hulp voor de maandag te vinden is, hebben we besloten dat
vanaf schooljaar 2018-2019 de bibliotheek op woensdag van 11.45 tot
12.30 geopend is. We hopen dat er ouders zijn die af en toe willen
helpen. U kunt dit doorgeven aan Linda Storm of per mail reageren
naar directie@obsdevijzel.nl

Nieuws uit de groepen 1 en 2
Thema “Dierentuin “
Met ons laatste thema van dit schooljaar werken we toe naar de
bestemming van ons schoolreisje. Er zullen de komende tijd heel wat
wilde dieren in de klas verschijnen, maar ze zijn allemaal lief en
getemd dus u kunt rustig naar binnen lopen.
Vandaag mochten de kinderen hun eigen speelgoed- of knuffeldier
meenemen. We hebben gekeken welke dieren er zijn, wie heeft de
grootste en de kleinste en wat spelletjes gedaan. In de bouwhoek
werden er hokken gemaakt voor de dieren en in de zandtafel is een
dierentuin na gemaakt.
Het was wel heel gezellig met al die dieren in de klas. Veel dieren
gingen weer mee naar huis, maar een aantal mochten blijven. We
hebben de dieren op school nu een hok gegeven en zo ontstaat
langzamerhand onze eigen dierentuin. We hebben nog meer
uitbreidingsplannen, maar daarvoor hebben we spullen nodig. Wie
heeft er voor ons:
- 2 paar regen laarzen (mogen iets te groot zijn voor de kinderen
- 2 overalls
- kleine speelgoed kruiwagen
- namaak drollen
- dierentuin dieren
- eierdozen voor 6 eieren
- gebruikte entreekaartjes voor de dierentuin
- klein kleedje voor over de tafel (voor ons dierentuin restaurant)
- placemats
- plastic bakjes voor friet (en nep friet??)
- 6 blauwe vuiliszakken
Deze lijst hangt op de deur van onze klas, dan kunt u zien wat we nog
nodig hebben. Misschien heeft u zelf nog leuke ideeën? We horen het
graag.
Verlof juf Tiny
Volgende week ma-, di- en woensdag staat juf Netty voor de klas. Zij
vult de nog te besteden uren “ouderenverlof ” in van juf Tiny.
Plastic tas
Wie heeft er plastic tassen voor ons? We gebruiken ze bij het uitdelen
van de gemaakte spulletjes in de klas.

Groep 3 & 4

Nieuws uit de groepen 3 en 4
Lievelingsboek
We zijn alweer aangekomen in kern 11. In deze kern staat je
lievelingsboek centraal. Samen met de kinderen hebben we een
rooster gemaakt waarop staat wie op welke dag zijn/haar
lievelingsboek mag meenemen. Ben je aan de beurt dan neem je een
lievelingsboek mee. Dat kan zijn een leesboek, een informatief boek,
een fotoboek, enz. Je mag daar dan iets over vertellen en natuurlijk de
plaatjes laten zien. We vragen aan de kinderen of het boek even in de
klas mag blijven want we hebben een mooi gouden boekenkastje in de
klas. Alle kinderen uit de klas (dus ook de kinderen van groep 4)
komen aan de beurt.

Groep 5 & 6

Nieuws uit de groepen 5 en 6
Wereldzaken
We zijn in de klas gestart met het laatste blok van Wereldzaken.
Groep 5 gaat het hebben over verschillende soorten kaarten, wat je
nodig hebt op vakantie, wat toeristen zijn en over werelddelen en
tijdsverschil.
Groep 6 gaat het hebben over landschap rond onze rivieren, hoe wij
ons beschermen tegen overstromingen (zomer- en winterdijk), de
verandering van de Zuiderzee naar het Ijsselmeer, de vormen van
recreatie en de plaatsen in Oost-Nederland.
Topotoets
Op woensdag 20 juni krijgen de kinderen uit groep 6 de oefenbladen
mee voor de topotoets over Oost-Nederland. Op woensdag 27 juni is
de toets. De bladen zijn ook op de website terug te vinden. Succes
met leren!
Verlof
Vanaf maandag 18 juni is juf Cynthia met zwangerschapsverlof.
Afgelopen vrijdag hebben we daarom in de klas een babyshower
gehouden. We hebben erg veel lol gehad bij het raden van elkaars
babyfoto’s, babyhapjes proeven, een quiz over babydieren en de
omvang van de buik van juf raden.
Maandag en dinsdag komt juf Lonneke voor de groep. Vanaf
donderdag 21 juni komt juf Inge tot het einde van het schooljaar
invallen. Zij komt vier dagen in de week en juf Astrid blijft op
woensdag.

Groep 7 & 8

Nieuws uit de groepen 7 en 8
Willen en Doen!
Dinsdag kwam Wil Groot langs om ons informatie te geven over zijn
stichting Willen en Doen. Het was heel interessant! In Zuid-Afrika
willen zij een bijdrage leveren aan de strijd tegen HIV en AIDS. Daarbij
richten zij vooral op kansarme kinderen en ontwikkelingswerk. Wil
zorgt ervoor, dat de kinderen naar school kunnen gaan. Zondag 24
juni bestaat de stichting 10 jaar en dit vieren ze hier in Hauwert.
Groep 7/8 werd gevraagd om een lied te zingen om 16:00 bij de Werf.
Het zou leuk zijn als er zoveel mogelijk kinderen van de klas zijn, om
mee te zingen voor het goede doel!
Voetbaltoernooi
Vrijdag 29 juni is het schoolvoetbaltoernooi, dit begint om 13:00 uur en
is om 15:20 uur afgelopen. We willen graag op de fiets zou er een
ouder kunnen meefietsen?
Regionaal schoolhandbaltoernooi
Afgelopen woensdag heeft het mixteam en meidenteam meegedaan
met het regionaal schoolhandbaltoernooi in Waarland. Het was een
warme, gezellige en succesvolle middag. Het mixteam heeft namelijk
de vierde plaats behaald en de meiden waren derde geworden! Van
harte gefeliciteerd, we zijn trots op jullie! De ouders die hebben
gecoacht, gereden, gewassen en aangemoedigd bedanken we
hiervoor!

Belangrijke datums:
20 juni kennismakingsmiddag met het VO
24 juni zingen voor Willen en Doen
29 juni voetbaltoernooi

Fijn weekend!

