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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL

Examenuitslag
Hierbij willen wij alle oud-leerlingen van onze school van harte feliciteren met het behalen
van hun eindexamen! GEFELICITEERD!
Margedag
Volgende week woensdag 19 juni zijn alle kinderen vrij i.v.m. onze evaluatie en planning
dag met het team.
Musical groep 8.
Op woensdag 26 juni vindt weer de jaarlijkse feestelijke ouderavond plaats van groep 8 ( bij slecht
weer woensdag 3 juli ). De musical “De geheime gympies ” wordt opgevoerd. Op dit moment is groep
8 al druk aan het repeteren in het openluchttheater. Ook voor de leerlingen van groep 1 t/m 7 wordt
de musical gespeeld. Zij gaan op woensdagmorgen ( 26 juni ) kijken in het openluchttheater. Ook
andere belangstellenden zijn van harte welkom.
`s Ochtends beginnen we om 09.30 uur. De groepen 1 t/m 7 gaan eerst naar school en gaan met hun
leerkracht naar het openluchttheater.
We zijn rond 12.00 uur klaar en de leerlingen van groep 8 mogen dan naar huis om zich voor te
kunnen bereiden op de uitvoering voor `s avonds.

`s Avonds begint de musical om 19.30 uur en bent u van harte welkom vanaf 19.00 uur.
Hopelijk tot 26 juni!
Verloting: wie heeft leuke prijzen?
Op woensdagavond 26 juni is het afscheidsfeest van groep 8. In de pauze van de musical willen we
graag een verloting houden. Voor die verloting zijn we op zoek naar leuke prijzen. Daarom een vraag
aan alle ouders van de Riemsloot: wie heeft er nog spulletjes die we mogen gebruiken als prijs bij de
verloting? Indien u geschikte prijsjes hebt kunt u die bij Meester Geert of bij juf Gerda inleveren.
Rapportgesprekken
In de bijlage de data en tijden voor de rapportgesprekken. Bij groep 7 mogen de leerlingen ook
aanwezig zijn bij de gesprekken. Wanneer u deze datum niet kunt verzoeken wij u om te onderling te
ruilen.

VOSSEN GEZOCHT!
Nog vier en een halve week en dan staat de zomervakantie alweer voor de deur. Wij zijn alweer druk
met de voorbereidingen voor de laatste schooldag en wij zijn dan ook opzoek naar ouders/verzorgers
die vos zouden willen zijn tijdens de vossenjacht. Mocht u interesse hebben en lijkt het u leuk, kunt u
zich aanmelden bij juf Yda of juf Mariska.

OV

OPGELET OPGELET OPGELET OPGELET OPGELET OPGELET
Nieuws OV (oudervereniging)
Wij zoeken op zeer korte termijn een penningmeester voor de OV.
Onze penningmeester stopt na 4 jaar. Zij wil tot na de zomervakantie ondersteuning bieden
en stopt na de kascontrole in november. Zonder penningmeester is er geen
oudervereniging!!!!
Lijkt het je leuk, dan is het nu de tijd om te reageren. Zo kun je een aantal keren mee kijken
en ervaren hoe het is.
Wat verwachten wij van een penningmeester?




1 keer per maand bij de OV vergadering aanwezig zijn
financiële taken (declaraties doen, vrijwillige ouderbijdrage enz.)
1 keer per jaar een financieel verslag maken na de kascontrole.

Meedoen met de verdere OV taken mag, maar is niet noodzakelijk!
Wil je alleen de financiële taken op je nemen dan is dat prima!

Voor de vacature van voorzitter hebben wij al een leuke aanmelding gekregen en zij heeft
ook al een keer een vergadering bijgewoond, wie het is maken we binnenkort bekend.

Verder bestaat de OV uit Gerda Bosscher (juf) als vertegenwoordiger vanuit school, Monique
van der Veen en Elske Schurer. Nu nog voorzitter Cindy Posthumus en penningmeester
Natascha Puriel.
Bij vragen en bij interesse graag mailen naar:
cindyposthumus76@gmail.com
Wil je eerst een vergadering bijwonen om te kijken hoe het gaat, dan ben je altijd welkom.
Meld je dan aan bij bovenstaand mailadres!!
Groeten Cindy Posthumus (voorzitter oudervereniging)

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1
Op woensdag 3 juli vier ik mijn verjaardag met de groep. De kinderen mogen deze dag verkleed op
school komen. Het spaarvarken komt in de klas. Wie dat wil, kan hierin een donatie doen voor het
goede doel (Stichting Hoormij).
Juf Yvonne
Groep 1 en 1 / 2
Schoonmaakavond

Op maandag 8 juli van 18.30 tot 20.30 uur willen we graag, met
zoveel mogelijk ouders, de beide kleuterlokalen schoonmaken.
Wij zorgen voor de koffie met iets lekkers erbij. Wie staat ons bij
met emmer en sop?????? U kunt zich opgeven bij Yvonne of Yda
(mag ook via de mail), of uw naam invullen op de lijst die bij de
deur van de lokalen hangt.
Thema: Pim Piloot
Ons laatste thema van dit schooljaar is Pim Piloot, naar aanleiding van het gelijknamige
boek. We zullen het hebben over allerlei soorten vliegtuigen, het vliegveld en over reizen.
Sommige kinderen hebben al wat spulletjes meegenomen naar school, passend bij het
thema. Daar zijn we blij mee!
Familiemuseum Vreedzame School
Inmiddels hebben we al van best veel kinderen foto’s ontvangen voor het Familiemuseum,
op papier of via de mail. Fijn! We hopen de laatste foto’s deze week ook nog te ontvangen.
Groep 1 / 2
100-dagen feestje
Op vrijdag 28 juni vieren wij in onze groep het 100 dagen feestje.
Op die dag gaan we , van 8.30 tot 10.00 uur, verschillende spelletjes doen die in het teken van 100
staan. Aan het eind van de ochtend vieren we Modderdag.
Juf Yda

Groep 1 t/m 4
Modderdag 2019
Op vrijdag 28 juni 2019 is het Modderdag! Als het buiten warm genoeg is, doen wij hieraan
mee met groep 1, 1-2, 3 en 4. Nadere informatie volgt!
Groep 6
Geplande activiteiten
Dinsdag 25 juni gaan we op schoolreis naar Drouwenerzand, samen met groep 5.
Verdere informatie volgt t.z.t.
Huiswerk
Groep 5
Groep 6
Topo
Geschiedenis

Spelling, dictee thema 7
Gelderland
Thema 6.3

dinsdag 18 juni
20 juni (Zie e-mail)
maandag 24 juni

Groep 8
De laatste loodjes wegen…………… Het valt nog mee.
Op 29 mei jl. zijn we naar Frederiksoord geweest naar het (nieuwe) museum “Huis van
Weldadigheid”. Een erg leuk en zeker leerzaam uitje, waar de kinderen enthousiast aan deelnamen.
Het museum is zeker de moeite waard als je interesse hebt voor regionale en daaruit voortvloeiende
landelijke geschiedenis. Dit uitje was mogelijk omdat er zoveel ouders bereid waren om te rijden,
hiervoor nog dank.
Op dit moment oefenen we veel voor de musical en maken we de gebruikelijke toetsen tussendoor.
Deze week hadden we een gastles van Scala in het kader van preventielessen (alcohol/drugs/games).
Ook gaan we vrijdag a.s. naar de golfbaan om een golfclinic bij te wonen.
EXTERNEN

Avondvierdaagse Appelscha 2019 (18 t/m 21 Juni)
We hebben de inschrijvingen verwerkt.

Groepsleiders 2019
Groep

Aantal

1A

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Monique vd Veen

André vd Veen

Monique vd Veen

André vd Veen

Sigrid Veensma

Sigrid Veensma

Sigrid Veensma

Sigrid Veensma/
Marlou Perton

31
1B

1/2

16

Sandra Vreugdenhil

Sandra Vreugdenhil

Sandra
Vreugdenhil

Sandra
Vreugdenhil

3

23

Rianne Steg

Rianne Steg

Rianne Steg

Rianne Steg

4

19

Hendrina v. Weert

Hendrina v. Weert

Atze Teppema

Mieneke Bosma

5

22

Aly Stoffers

Monique vd Veen/
Angelique Kuipers

Angelique
Kuipers/ Aly
Stoffers

Monique vd Veen

6A
(5km)

7

6B
(10km)

12

Marlies Broekhuis

Atze Teppema

Judith Bos

Atze Teppema

7A
(5 km)

7

7B
(10km)

13

Marieke de Roos

Saskia Louwes

Marieke de Roos

Saskia Louwes

8

18

Jarno Graafstra

Jarno Graafstra

Jarno Graafstra

Jarno Graafstra

Brenda Cats

Bijzonderheden:
Groep 1: Wordt gesplitst in groep 1A en 1B, indeling wordt via de contactouder bekend gemaakt.
Groep 5: Deze groep hebben we tot nu toe altijd gesplitst. Dit jaar zijn er onvoldoende groepsleiders
om te kunnen splitsen. Indien toch gewenst, meld je aan als groepsleider!
Groep 6A: Tot nu toe geen groepsleider aangemeld. Om te kunnen lopen is dit wel noodzakelijk!
Groep 7A: Tot nu toe geen groepsleider voor Dinsdag, Donderdag en Vrijdag. Om te kunnen lopen is
dit wel noodzakelijk!
Zoals u bovenstaand ziet zijn er nog een aantal groepsleiders nodig. Je kunt ook samen met iemand
groepsleider zijn, elk bijvoorbeeld 2 avonden.
Opgeven kan via info@avondvierdaagseappelscha.nl met vermelding van groep en mobielnr.

Met vriendelijke groet,
Namens de Stichting Avondvierdaagse Appelscha,
Gepke van Dekken (0642224020) en Alice Start (0612092741)

Slootjesdagen

Juni-juli
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

17

18

19

20

21

Mariska
vervangt voor
Annette

Avondvierdaagse

Avondvierdaagse

Avondvierdaagse

Avondvierdaagse

Mariska vervangt
voor Wia

Leerlingen vrij
i.v.m. planning en
evaluatievergadering team

Annette vervangt
voor Geert

Margedag groep 1, 2 en
3 ( vrij)

Mariska vervangt
voor Beppie

Mariska vervangt voor
Gillian

Groep 7 GGD

Zaterdag

Zondag

22

23

29

30

05

06

07

12

13

14

Wia vervangt voor Anja
24

25

26

27

28

Yvonne afwezig,
Janneke vervangt

Musical groep 8

Preventielessen
groep 8

Op wielen

Rapport mee

01

02

03

04

Karin vervangt
Janneke

Contactmiddag

Contactmiddag

Contactmiddag

Anja viert haar
verjaardag
Jeanette afwezig

08
Diploma
uitreiking
groep 7
verkeersexamen

Zomervakantie
t/m 25
augustus

09

10

11

Laatste schooldag
Vossenjacht
12.30 vrij

