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Studiedag onderwijsteam 
Woensdag, 3 juli aanstaande, heeft het 
cluster een studiedag. We ronden dan de 
gevolgde cursus OA2SE af (thematisch 
werken). Vrijdag 5 juli zijn de kinderen ook 
vrij. Dan zullen de leerkrachten zich 
bezighouden met alle plannen en de 
overdracht voor volgend schooljaar. 
 

Formatie komend schooljaar 
Zoals in de vorige nieuwsbrief genoemd 
laat de formatie op zich wachten. De 
indeling van de groepen zijn zo goed als 
rond. Hier wordt goed over nagedacht, 
aangezien groep 6 en groep 3 van nu 
(komend jaar groep 7 en 4) gesplitst 
moeten worden komend schooljaar. 
Daarnaast zetten we op dit moment de 
puntjes op de i wat de inzet van de 
leerkrachten betreft. Binnen ons cluster 
hebben we afgesproken dat u volgende 
week donderdag alles meekrijgt. Dus we 
vragen tot dan nog even uw geduld. 
 

Ameland 
Groep 7 en groep 8 zijn op dit moment op 
Ameland. Na gisteren een heerlijke 
stranddag te hebben gehad, is het nu 18 
graden en tijd voor actieve zaken. Ze 
hebben het enorm naar hun zin! 

 

 

 
Musical 
Afgelopen vrijdag heeft groep 8 de musical 
uitgevoerd in ’t Schienvat. Dit was een 
groot succes. Ouders ook heel hartelijk 
bedankt voor alle ondersteuning en voor 
het maken van het prachtige decor! 
 

 
 
Zwemvierdaagse 
Volgende week gaan we maandag, 
dinsdag en donderdag met de kinderen 
van groep 3 t/m 8 zwemmen voor de 
zwemvierdaagse. De kinderen moeten 
voor het behalen van een medaille zelf op 
vrijdag hun baantjes zwemmen. Op de 
vrijdag kunnen ze dan hun medaille bij het 
zwembad vandaan halen (op vertoon van 
hun stempelkaart die ze dan hebben 
gekregen van ons).  
We begrijpen dat het wat onhandig kan 
zijn. Voor komend schooljaar wordt hier 
dan ook zeker rekening mee gehouden. 
U bent op donderdag van harte welkom in 
het zwembad om bij uw kind te komen 
kijken. De overige dagen gaan we alleen 
met de kinderen en de leerkracht naar het 
zwembad. 
We zwemmen op de volgende momenten: 
Groep 3/4/5: ma 10.30 uur, di/do 9.30 uur 
Groep 6/7/8: ma/di/do 13.55-14.30 uur 
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Afsluiting project Wetenschap & 
Techniek 
Vorige week is het project wetenschap en 
techniek gezamenlijk afgesloten in het 
speellokaal. De kinderen hebben weer 
enorm veel geleerd en veel plezier gehad. 
Ze lieten aan de andere groepen zien wat 
ze gemaakt en geleerd hadden en 
uiteindelijk is het beste idee van de 
Anbrenge ‘de brokkenbeller’ geworden. 
Tweede was ‘het stiltevak’. Erg creatief 
van de kinderen! 
Komend schooljaar zullen we gaan werken 
aan 4 thema’s: 
kinderboekenweek/voertuigen, feesten, 
Erica en omgeving en kunst/musical. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Nationale Zwemchallenge  

Toets jouw zwemvaardigheid en dat van 
jouw ouders / opa’s en oma’s!  
De grote vakantie staat voor de deur. Vele 
families trekken erop uit en zoeken een 
vakantiebestemming bij het water of in de 
buurt van water. Daar waar volop vormen 
van sport en recreatie mogelijkheden zijn. 
ZWEMVEILIG zijn, is dan erg belangrijk. 
Leren zwemmen is stap één, maar blijven 
zwemmen is een vervolgstap om de 
zwemveiligheid op peil te houden. 
 Hoe weet je nu in hoeverre jezelf, jouw 
familieleden zwemveilig zijn?  
De Nationale Zwemchallenge geeft je 
inzicht. Deelnemers aan de challenge 
leggen een parcours af. De verschillende 
onderdelen die tijdens het parcours 
moeten worden uitgevoerd worden 
getoetst door een examinator. In een 
overzicht krijg je dan te zien wat 
voldoende is en wat de verbeterpunten 
zijn. 
  
Wil je meedoen aan de Zwemchallenge in 
het Geert Vos Bad op woensdagmiddag 10 
juli, dan kun je je hiervoor opgeven. Leuk 
is het als dit samen met je ouders / opa en 
of oma doet. De aanvang is 14.00 uur. 
  
De kosten zijn  € 2.50 (als je een 
abonnement hebt). Anders de entree plus 
€ 2,50. Aan het eind van de toets ontvang 
je een certificaat een medaille.  
 
Geef je op bij het zwembad of mail naar: 
badpersoneel@geertvosbad.nl 

Sportieve groet, 
Marielle Hensums 
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Bijlagen 
De zomereditie 2019  van Mathilda is 
verschenen. Mathilda is een kant en klaar 
artikel met een beschrijving van geschikte 
boeken voor leerlingen van de 
basisschool.  
 
Op zondag 7 juli aanstaande wordt voor 
de 4e keer de Kids Mud Run bij de Grote 
Rietplas in Emmen georganiseerd. Een 
hindernissenparcours voor kinderen in de 
leeftijd van ongeveer 5 tot 15 jaar waarbij 
het vooral gaat om plezier maken, 
samenwerken en hindernissen 
overwinnen. Welk kind vindt het nou niet 
leuk om lekker te kunnen rennen, 
klimmen en klauteren en daarbij ook nog 
eens ontzettend vies te worden? 
 

Belangrijke data juli 
Datum Activiteit 

1-5 Zwemvierdaagse groep 3 t/m 8 

3 Studiedag: leerlingen vrij 

4 Meester- en juffendag 

4 Rapport mee 

5 Studiedag: leerlingen vrij 

8 Contactavond (facultatief) en 
adviesgesprekken groep 7 

10 Afscheidsavond groep 8 

11 Groepen doordraaien 

11 Spelletjesmiddag groep 1 t/m 8 

12 Laatste schooldag 
12.00 uur start zomervakantie! 
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