Maandinfo locatie Middelburg
juni en juli 2015
Belangrijke data:
Week van 6 juli: OP en rapportgesprekken
15 juli: leerlingen draaien een dagje mee in de nieuwe klas
17 juli: laatste schooldag
18 juli-31 augustus: zomervakantie
31 augustus: studiedag; leerlingen zijn vrij
1 september: start nieuw schooljaar

Info algemeen:
Voor u ligt de laatste maandinfo van het schooljaar 2014-2015. Hierin staan nog allerlei
activiteiten gemeld die voor de leerlingen zowel spannend als leuk zijn om in het
vooruitzicht te hebben. Meer specifieke informatie volgt via brieven die u t.z.t. mee krijgt.
Daarna zal na vrijdag 18 juli de zomervakantie zijn, deze duurt tot en met maandag 31
augustus! De leerlingen zijn deze maandag nog vrij i.v.m. een studiedag. Dinsdag 1
september zien we iedereen graag terug!!
Schoolreis en Schoolkamp:
We hebben een super leuke schoolreis gehad en het schoolkamp is nu gaande.
Voor u een specificatie van de gemaakte kosten:
Schoolreis kosten:
€30,00
Schoolkamp kosten:
€ 45,00
Bus per kind
€18,50
Verblijf FarmCamps
€ 20,00
Entree DipieDoe
€ 8,00
Toeristenbelasting
€ 1,20
Ijsje
€ 1,00
Avondeten/Ontbijt
€ 5,00
Snoep/chips/drankje
€ 2,50
Diverse activiteiten
€ 10,00
Tussendoortjes
€ 4,00
Faciliteiten camping
€ 5,00
Op de website van onze school kunt u de info digitaal terug vinden. Kijk daarvoor op www.hetspringtij.nl.

Info uit de groepen
Groep juf Kathinka/juf Corine/juf Eline
 Kalender juni/juli 2015:



5 juni:
juf Kathinka vrij, juf Miriam vervangt.
25 juni: juf Kathinka ’s middags vrij, juf Miriam vervangt.
26 juni: juf Kathinka vrij, juf Miriam vervangt.
Week van 6 juli:
rapportgesprekken.
15 juli:
kennismakingsmorgen: let op!!!! Van 9.00-11.00 graag uw kind zelf brengen en ophalen!!!
17 juli:
laatste schooldag.
1 aug:
Lisa wordt 8 jaar.
Afgelopen periode:
We hebben volop getoetst, met spelletjes maar ook met veel CITO-toetsen. Wat is er hard gewerkt door de
kinderen!
Alle gegevens worden verwerkt in de rapporten. Voor het rapportgesprek krijgt u een uitnodiging.
En deze week hebben we een zeer goede schoolreis gehad! U kunt een USB-stick van minimaal 2GB mee geven
naar school, dan vul ik die voor u met de foto’s.
Wilt u, als u dit nog niet hebt gedaan, het rapport mee naar school geven? Dan kunnen wij ze weer opnieuw
vullen met de recente informatie.
Heeft u thuis stevige, vrij grote plastic tassen teveel? Wij ontvangen ze graag!

Groep juf Elsemarike/juf Miriam









Jarigen: op 5 juni wordt Jason 9 jaar en op 4 juni is juf Miriam jarig, alvast gefeliciteerd!
De komende tijd staat nog regelmatig een citotoets of methodetoets op het programma.
Het nieuwe thema van Lijn 3 is ‘kunst’ en sluit mooi aan op de kunstweek die we net gehad hebben.
Naar aanleiding van het project thema ‘geld’ bij rekenen werken we nu met een beloningsysteem waarbij de
kinderen (nep) geld sparen in een spaarpotje. Daarmee oefenen we onder andere het meedoen aan de
instructie, het in orde hebben van de werkspullen en het zelfstandig werken. Van dat geld kan op een aantal
momenten een activiteitje ‘gekocht’ worden zoals vrij spelen, koken, vrij knutselen of verven. Er wordt druk
gespaard en de eerste inwisselronde is al geweest!
gynzy.com is een computerprogramma voor thuis waar de kinderen hun huiswerk op moeten maken. Het
huiswerk is; het leren van de tafels 2-5 en 10, klok kijken hele en halve uren, sommen tot 20.
Er komt bij ; klok kijken kwart over en kwart voor en de tafel van 3. Succes!
Stage juf Brenda en juf Miriam vieren samen met de kinderen op wo 24 juni een feestje. Juf Brenda is er dan
voor het laatst en juf Miriam is dan jarig. De kinderen hoeven dan geen eten en drinken mee te nemen!
Wie heeft er nog lege plastic tassen voor ons? Alvast bedankt!

Groep juf Dschigme/juf Deborah






Jarigen:
9 juli wordt Ilona 11 jaar.
14 juli wordt Alea 11 jaar.
19 juli wordt Karos 10 jaar.
22 juli wordt Delisa 10 jaar.
Allemaal alvast gefeliciteerd!
We hebben een gezellige en leuke dag gehad tijdens het schoolreisje. We zijn in veel leuke attracties geweest,
zoals de tyfoon en het schommelschip.
De geraniums in de klas doen het erg goed. We hopen dat we de komende tijd er ook bloemetjes aan zien
verschijnen.
We zijn begonnen met de CITO’s, succes allemaal.

Groep juf Anja/juf Nanda







Jarigen: 17 juni wordt Eray 10 jaar. Gefeliciteerd
Maandagen en dinsdagen:
Maandag 1 en dinsdag 2 juni: Juf Nanda
Maandag 8 juni: Juf Nanda
Maandag 15 en dinsdag 16 juni: Juf Anja
Maandag 22 en dinsdag 23 juni: Juf Nanda
Maandag 29 juni: Juf Nanda
Maandag 6 en dinsdag 7 juli: Juf Anja
Maandag 13 juli: Juf Nanda
We zijn deze week begonnen met het thema “varen”. Het laatste thema van dit jaar gaat over Kamperen. We
leren dan onder andere over het dag-nacht ritme. De tijd. Schemering en zonsopgang en zonsondergang. We
gaan leren over nachtdieren en waarom ze beter kunnen zien in het donker dan mensen. We gaan kijken naar de
maan en de sterren en wat is kamperen nu eigenlijk.
In de week van 6 t/m 10 juli zijn de rapportgesprekken. U ontvangt daarover nog een brief van ons.

Groep juf Marijke/juf Nicole







Jarigen:
3 juni: Jace wordt 9
13 juni: Ilayda wordt 10
17 juni: Djinoah wordt 10
26 juni: Nena wordt 9
19 juli: Robin wordt 9
Genoeg verjaardagen te vieren, gezellig!
Inmiddels zijn we op scholreis geweest. De leerlingen hebben het erg naar hun zin gehad, fijn om te zien en te
horen!
Er is een inval juf in de klas. Op woensdag tot en met vrijdag is juf Corinda er. Deze juf geeft naast juf Nicole les
en zal steeds meer lesgebonden taken op zich gaan nemen de komende tijd. Haar emailadres:
corindaallewijn@hetspringtij.nl. Juf Nicole zal op vrijdag 26 juni er voor het laatst zijn en afscheid nemen. Dan
gaat ze met zwangerschapsverlof. De baby wordt begin augustus verwacht. Juf Nicole zal nog wel samen met juf
Marijke de OP’s en rapporten maken en bespreken.
De OP gesprekken met juf Marijke en juf Nicole zullen in de week van maandag 6 juli zijn. Daarvoor volgt een
uitnodiging. Graag de rapporten retour als ze nog thuis liggen!!!!

Groep juf Sabine








Alvast van harte gefeliciteerd Evy en Demi!
Bijzondere weken zijn er voorbij gegaan met veel vrije dagen; Meivakantie, Hemelvaart en Pinksteren. In de klas
heb ik gehoord dat iedereen lekker heeft gespeeld of leuke activiteiten heeft ondernomen.
Voor wereldoriëntatie zijn we gestart met het thema ‘ridders en monniken’. Iedereen uit de klas weet wat een
ridder is, een monnik was toch wel lastig.
Donderdag 4 op vrijdag 5 juni zullen wij vertrekken naar onze kamplocatie. We kijken hier met de klas heel erg
naar uit. Het belooft een gezellig en leerzaam kamp te worden.
Naast alle vrije dagen is er ook heel hard gewerkt. De Cito’s rekenen en begrijpend lezen zijn afgerond.
Momenteel zijn we druk met dictees en gaan we volgende week starten met woordenschat. Het (technisch)
lezen wordt tussendoor afgenomen. Willen jullie zorgen dat de kinderen uitgerust op school komen?
Naar aanleiding van de Cito’s/gegevens methodetoetsen/observaties zult u worden uitgenodigd voor een
gesprek. Hierbij gaan we de rapporten en OP ’s doornemen. Mochten jullie nog een rapport thuis hebben
liggen? Geef deze mee naar school.
Via deze info…. ALVAST EEN FIJNE ZOMERVAKANTIE!

Groep meester Michel (juf Jeannette)








In juni zijn de volgende kinderen jarig: 10 juni Thimo, 18 juni Demi de M, 20 juni Thijn. Ze worden allemaal 12
jaar!
Het is bijna zover: we gaan bijna op kamp!!!!! Afgelopen donderdag is de ouderbrief met inpaklijst met de
kinderen meegegeven.
In de klas gaan we een start maken met het werkstuk. Het onderwerp mogen de lln zelf kiezen. Af en toe zal er
thuis ook wat aan gedaan moeten worden, maar dat wordt vanzelf duidelijk.
WILLEN JULLIE ALLEMAAL ERAAN DENKEN DAT JE OP DINSDAG JE GYMSPULLEN MEENEEMT?!
Op 9 juli is Joey jarig, hij wordt dan 12 jaar!
Veel lln van onze klas nemen dit jaar afscheid van het Springtij, zij zijn schoolverlater. De afscheidsavond voor
deze kinderen staat gepland in de week van 13 juli.
Op woensdag 15 juli is er een nieuwe lln-ochtend. Alle kinderen gaan dan een ochtend ter kennismaking naar de
juf of meester die ze volgend schooljaar krijgen. De schoolverlaters zijn dan vrij.

Groep juf Ineke







We hebben geen jarigen in de maand juni.
Overige data:
4 en 5 juni zijn we op schoolkamp
19 juni is juf Ineke vrij, juf Miriam vervangt.
In de week van 22 juni moeten de werkstukken af zijn.
Afgelopen maand hebben Juf Natasja en Juf Ineke hun verjaardagen gevierd en wat zijn wij enorm verwend qua
aandacht en cadeautjes, ontzettend bedankt hiervoor.
Het schoolkamp is bijna daar en de voorbereidingen zijn bijna klaar. We hopen op een zonnig en gezellig kamp.
In de maand juni worden de laatste cito afnames afgerond en zullen de meeste schoolverlaters te horen krijgen
naar welke vervolgschool ze gaan. Dit is een spannende tijd maar we gaan er nog even hard tegen aan.

