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ALGEMEEN

Oss, 19 juni 2018

Rapporten mee naar school!
Het derde rapportverslag gaat alweer bijna mee naar huis, op vrijdag 29 juni. Geeft u uw kind
zijn/haar rapportmap weer mee naar school!
Afsluiting schooljaar / Verblufdag / oudermoment
Op woensdag 4 juli hebben we feest op school ter ere van
de afsluiting van het schooljaar en verblufdag. De
kinderen hebben een leuke ochtend. Deze ochtend willen
we ook samen met ouders afsluiten. Alle ouders zijn op
school welkom om dit met ons te vieren. Om 11.15 uur
willen we u even in het zonnetje zetten onder het genot
van een kopje koffie of thee met iets lekkers.
Terwijl u daarna verder geniet van uw drankje gaan de
kinderen nog even terug naar de klassen. Daar gaan ze
met elkaar de dag afsluiten. Om 12.00 uur is gewoon de
school uit en kunt u uw kind mee naar huis nemen.
U bent op woensdag 4 juli om 11.15 uur op de speelplaats
aan de achterzijde van het gebouw welkom.
We hopen u met velen te mogen verwelkomen.
En mocht u denken dat was het dan, donderdag is de echte laatste schooldag van het schooljaar
2017-2018. Vrijdag genieten alle kinderen van een roostervrije dag.
E‐books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige
ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI‐niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt e‐books voor
het hele gezin. De app is te downloaden in de App Store en Google Play Store en is een
zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli tot en met 31
augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e‐books.
Winactie
Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op een iPad
mini door uit te leggen wat hun favoriete e‐book uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie
over deelname en spelvoorwaarden vindt u op www.vakantiebieb.nl.


MEDEDELINGEN MIDDENBOUW

Groep 5/6
De afgelopen periode zijn er niet één maar twee leuke uitjes geweest voor de groepen 5/6!
Natte Gymles
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De kinderen hebben met enorm enthousiasme en een hoge betrokkenheid deelgenomen aan de
‘natte gymles’. Tijdens deze gymles, verzorgd door het SEC, Golfslagbad Oss en
Waterpolovereniging Arethusa, hebben de kinderen kennis gemaakt met de sporten waterpolo en
wedstrijdzwemmen!
Boerderijbezoek
Naast de gymles in het Golfbad zijn we ook met de groepen 5/6 naar de boerderij geweest. Aldaar
aangekomen hebben de kinderen vol verwondering rondgekeken op de boerderij, de koeien
mogen voeren, met de kalfjes geknuffeld en bovenal: enorm veel geleerd over het leven en
werken op de boerderij! Het uitstapje werd afgesloten met een bekertje verse melk en wat
lekkers.
Citotoetsen
De afgelopen twee weken zijn de kinderen weer druk bezig geweest met het maken van de
Citotoetsen. Voor de groepen 5 stonden de Citotoetsen begrijpend lezen, spelling, rekenen en
rekenen – basisbewerkingen op het programma. De groepen 6 hebben de Citotoetsen spelling,
rekenen en rekenen – basisbewerkingen gemaakt.
Maakonderwijs
Binnen het Alles-in-1 thema ‘Kleding en Sport’ staat de maakopdracht ‘Kleding’ centraal. De
kinderen zijn druk bezig met het ontwerpen én maken van hun eigen kledingstuk(ken). Shirts,
broeken, tassen, alles wat met kleding te maken heeft wordt door onze groepen 5/6 bedacht,
ontworpen en gemaakt. Door het enorme enthousiasme waarmee de kinderen met deze opdracht
aan het werken zijn, hebben wij besloten om deze opdracht door te laten lopen tot het einde van
het jaar!
Agenda pilot
Om een betere doorgaande lijn tussen de bouwen te realiseren
zijn we een pilot gestart met een nieuwe agenda. Op deze
agenda plannen de kinderen op maandag hun hele week in.
Dit geeft de kinderen rust en overzicht in welke werkjes ze op
welke dag moeten maken. We gaan deze agenda tot het einde
van het schooljaar testen en deze vervolgens, samen met de
kinderen, evalueren.


MEDEDELINGEN BOVENBOUW

Alles-in-1 en Alles Apart
Vorige week hebben wij ons project Moderne Geschiedenis afgesloten. Een super interessant
project, waarbij we de Franse Revolutie, Industriële Revolutie, de Eerste en Tweede Wereldoorlog
en de Koude Oorlog behandeld hebben. Daarbij hebben we ook gave extraatjes gehad, zoals het
bezoek van de echte militairen op school en een gastles van Jan Ruijs, de vader van juf Reny, die
over zijn eigen ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft verteld. Super!
De laatste weken van het schooljaar werken we nog aan hoofdstukken van Alles Apart.
Revue groep 8
De leerlingen van groep 8 zijn hard aan het werk om hun eigen Revue invulling te geven. Het
script is klaar, er wordt inmiddels hard geoefend met de teksten, liedjes en dansjes. We willen nog
niet teveel prijsgeven, maar het belooft een spetterende show te worden…
Even wat belangrijke data op een rijtje:
 18 t/m 22 juni :
Repeteren met Joris voor de Revue.
 25 juni:
Generale repetities
 26 juni 09:00 uur: Opvoering voor de groep 1-2 (alleen liedjes en dansjes)


26 juni 10:30 uur: Opvoering voor de groepen 3 t/m 7
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27 juni 10:30 uur: Opvoering voor opa’s, oma’s en andere belangstellenden
27 juni 19:00 uur: Opvoering voor ouders met daarna een afscheidsavond voor de
schoolverlaters, hun ouders/verzorgers en eventuele oudere broers of zussen en de
leerkrachten van school!
28 juni: Leerlingen van groep 8 zijn vrij! (doorschuifochtend)

Voor de afscheidsavond (avondopvoering) mogen de leerlingen van groep 8 3 belangstellenden
uitnodigen. Zij hebben voor de genodigden uitnodigingen met twee consumptiebonnen
gemaakt. Vergeet deze niet mee te nemen naar de afscheidsavond! Overige drankjes kosten
€1,-. Voor de kinderen van groep 8 hebben wij gratis limonade.
Kamp 2018
Inmiddels hebben we ook al de eerste informatie met betrekking tot het bovenbouwkamp in
september 2018:
 Data: 4-5-6 september 2017
 Locatie: Groepsaccommodatie De Coxse Boerderij te Gemert
 Kosten: € 55,- per kind
 De vrijdag na het kamp (7 september) zijn de leerlingen van de bovenbouw vrij!
 Dit jaar fietsen we in één grote groep naar de kamplocatie toe. We hebben daarvoor
voldoende begeleiding vanuit school!
 We zijn wél op zoek naar ouders die bij slecht weer achter de hand zijn om de kinderen op
de eerste dag met de auto naar de kamplocatie toe te brengen. Heeft u zin en tijd?
Opgeven (alleen heen, en dus alleen bij slecht weer) graag bij juf Reny (e-mailadres is
renyruijs@saamscholen.nl).
 Bij slecht weer zorgen wij voor het vervoer van de fietsen van de kinderen naar de
kamplocatie toe.
 Nadere info volgt aan het begin van het nieuwe schooljaar, eind augustus.

WIJ FELICITEREN ONZE JARIGEN!

Datum
19-06
19-06
21-06
22-06
23-06
23-06


Naam
Altan Celik
Joshua Henderson
Merijn Cuppen
Diane Sim
Kaan Celik
Sofie Lammers

Groep
BBB
MBB
BBC
MBC
MBB
OBA

Datum
25-06
27-06
27-06
30-06
02-07

Naam
Groep
Berkali Tas
MBD
Alex v.d. Broek
MBB
Lena Ryszkowska
OBA
Muhammed Talha Demirci MBA
Eikrma Aburas
OBC

BUITENSCHOOLSE BERICHTEN EN ACTIVITEITEN

Ruwaard Midzomerfestijn
Op 23 en 24 juni wordt het Ruwaard Midzomerfestijn weer georganiseerd voor en door bewoners
van de Ruwaard. Door de jaren heen is het uitgegroeid tot een evenement voor alle inwoners van
Oss.
Het evenement kent veel onderdelen, te weten; een kindermiddag, een multicultureel
preuvenement, een feestavond, een wijkbrunch, een hobby- en promotiemarkt en een
kinderrommelmarkt.
Zie ook de flyer in de bijlage.

