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Van de directie
MR
Vorige week heeft het team een
terugkoppeling gehad van de
verwondergesprekken die de MR met
ouders heeft gevoerd. Wat fijn dat er
ouders gevonden zijn die hier aan mee
wilden werken.
We zijn als team blij met de gekregen
feedback: we genieten van de positieve
dingen en nemen de aandachtspunten
mee om te bespreken. Mogelijke
actiepunten die hieruit voortkomen
communiceren we weer richting MR en
ouders.
Ouderavond
Zoals u via uw mail heeft kunnen lezen,
staat er voor donderdag 5 juli een extra
ouderavond gepland. Tijdens deze
avond nemen we u graag mee in een
terugblik op het afgelopen jaar en de
plannen voor het nieuwe jaar. We
hopen in het geplande uur veel ouders
te ontmoeten. Mocht u niet kunnen,
dan vinden we het prettig een
afmelding te krijgen. Dit mag via
i.luisman@vgpodeoosthoek.nl
CD
Mocht u op vrijdagmiddag wel eens op

het schoolplein hebben staan wachten
op uw kind, dan heeft u vast prachtig
gezang uit de school horen komen.
Onder begeleiding van meester Brouwer
zijn we met groep 4-8 allemaal nieuwe
liedjes aan het instuderen. Dit klinkt zó
goed, dat we er wel een CD van willen
maken! Bent u of kent u iemand die ons
hier mee zou kunnen helpen? Dan
zouden we hier graag op korte termijn
eens met u over doorpraten. Ook
hiervoor kunt u zich melden via
i.luisman@vgpodeoosthoek.nl
Formatie
De formatie, oftewel: wie volgend jaar
wanneer werkt en voor welke groep, is
bijna rond. We kunnen in ieder geval
melden dat we, zoals het er nu naar
uitziet, het nieuwe schooljaar met een
volledige bezetting kunnen beginnen.
En dat is in deze tijd van
leerkrachtenschaarste best bijzonder en
een wonder te noemen! We hopen het
volledige plaatje zo snel mogelijk aan u
te presenteren.
Een hartelijke groet,
Ineke Luisman

Groep 7-8
Afscheid
Het is een beetje een vreemde tijd in
groep 7/8 zo richting het eind van het
schooljaar. Groep 8 is gelukkig nog wel
even bij ons op school, maar stiekem
zitten ze ook al een beetje met hun
hoofd op de nieuwe school, helemaal nu
de eerste kijkmomenten zijn geweest.
De tijd van afscheid nemen komt er nu
toch wel echt aan, daarom zijn we ook
druk aan het oefenen met de
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afscheidsmusical. Alles een beetje
anders dan anders dus.
Voor groep 7 is het juist een tijd van
toetsen, van laten zien wat je kunt en
kent en hebt geleerd in de afgelopen
tijd. Het tweede rapport komt er
binnenkort aan en daarmee ronden we
ook met deze groep het schooljaar
beetje bij beetje af. Net zo goed een
tijd van afscheid nemen, maar dan wel
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minder definitief.
Kijkspreekavond
Groep 7 krijgt het rapport op vrijdag 6
juli mee naar huis. Op dinsdag 10 juli is
de kijkspreekavond voor deze groep,
volgens het rooster zoals eerder dit jaar
via mail is verspreid.
Groep 8 krijgt het rapport mee op de
afscheidsavond van 18 juli. Voor deze
groep hebben we de
doorverwijzingsgesprekken gevoerd en
vindt er geen kijkspreekavond meer
plaats.
Musical
Op woensdag 18 juli staat de
afscheidsavond van groep 8 gepland.
Op deze avond wordt de eindmusical
opgevoerd en zullen we afscheid nemen
van de kinderen. De ouders van groep
8 krijgen in een extra brief binnenkort
meer informatie over deze avond.

Weekmoment
Afgelopen week was het thema van het
weekmoment: bidden. We hebben
samen nagedacht over waar, met wie
en wanneer je kunt bidden. Ook hebben
we besproken wat je dan kunt zeggen
in je gebed. Daarna hebben we in
groepjes met alle kinderen door elkaar
een grote gebedsslinger gemaakt,
verdeeld in de categorieën: iets waar je
vergeving voor wilt vragen (rood), iets
waarvoor je wilt bedanken (geel), iets
wat je voor andere mensen wilt vragen
(blauw), iets wat je voor jezelf wilt
vragen (groen) en iets wat je heel mooi
vindt aan God (paars). De kinderen van
groep 7/8 hebben erg goed geholpen
om met de jongere kinderen deze
slinger te maken. Hij hangt inmiddels in
de aula, dus kom gerust even een kijkje
nemen.
Tot zover onze bijdrage.
Hartelijke groeten van groep 7/8 en
Ineke Luisman

Groep 5-6
In de klas
De Cito-toetsen zitten er weer op en de
laatste hoofdstukken zijn opengegaan
voor de laatste periode van dit
schooljaar. Met rekenen zijn we bezig
geweest oppervlakte en omtrek. Zoals u
misschien wel heeft kunnen, is in de
klas een vierkant van tape op de grond
geplakt. Dit is precies een vierkante
meter en we passen er met de hele klas
in!

juni was het zover, nadat we het al een
keer moesten verplaatsen i.v.m. de
sportdag, konden we dan eindelijk
tosti’s eten. Helaas ging het nog
eventjes mis in het begin. Meester had
alle tosti-ijzers in de stopcontacten
gedaan, maar vervolgens werd geen
één ijzer warm, (iets te veel stroom op
een groep). Gelukkig werd het snel
opgelost en konden we genieten van
tosti’s en lekker drinken.

PBS beloning
Zoals velen van jullie weten heeft groep
5/6 gespaard in de klas voor een tostidag. Iedere keer als we steentjes
hadden verdiend gingen die in de pot.
We hadden het doel gesteld om tosti’s
te eten als de pot 2 keer vol was. 19

CREA
In de klas hebben we ook echte
kunstenaars. Op de vrijdagmiddag
hebben we altijd tekenen. We hebben
het gehad over Mondriaan en gingen
vervolgens aan de slag met het maken
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van een echte MINION-Mondriaan. Wilt
u deze nog in het echt bewonderen
bent u van harte welkom in de klas. Zo
zijn we ook de laatste dinsdagmiddagen
bezig geweest met het maken van een
tape-schildering over het thema zomer.
In tweetallen mochten de leerlingen
contouren tapen en vervolgens de rest
kleur geven met verf. Nadat het was
opgedroogd kon het tape eraf en
kregen we erg mooie resultaten. Zie
hieronder:

Voor nu tot ziens en tot een volgende
keer!
Groeten,
groep 5/6,
juf Klunder & meester ten Heuw

Groep 3-4
We zijn weer toegekomen aan de
laatste weken van het schooljaar. De
cito toetsen zijn klaar en het rapport zit
er alweer aan te komen. Met het mooie
weer erbij, komt het gevoel van de
vakantie steeds dichterbij.
Groep 3/4 heeft twee weken cito’s
gehad. Elke maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag konden we
gesplist worden. Zo konden beide
groepen in alle rust de cito’s maken.
Het andere gedeelte van de groep ging
dan naar juf Stoel of naar Juf van
Hartingsveldt. Daar gingen zijn
rekenen/spelling doen. Op die manier
werd er ondertussen ook nog les
gegeven. Fijn om te zien dat dit zo kan.
De kinderen wisten precies wat ze mee
moesten nemen en wat er van hen
verwacht werd.
Gelijk na de cito is het wel fijn om even
te ontspannen. We deden dan ook
regelmatig een spelletje, gingen even
buitenspelen of lekker even een filmpje
kijken. Op de foto mochten ze even op
het bord memory doen in twee teams.
Erg leuk!
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We mochten ook veel verjaardagen
vieren in de klas! De kinderen mogen
dan op de stoel gaan staan en we
zingen dan een lied. Daarnaast mogen
de kinderen hun eigen taart op het bord
versieren. Met het aantal kaarsjes van
de leeftijd en de versieringen erbij. Er
komen nog een aantal verjaardagen
aan. En dan zijn we helemaal rond
geweest.
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nog: In groep 3/4 gaan we ’s middags
spelletjes doen, samen met groep 1/2.
De kinderen van groep 3/4 mogen, op
eigen risico, ook zelf een spelletje
meenemen van thuis.
Wilt u trouwens niet vergeten het
rapport mee te geven aan uw kind?
Dan kan deze aanstaande vrijdag
weer mee!
Groetjes juf van der Veen en groep 3-4
Aanstaande maandag is er meester en
juffendag. Hiervoor hebben jullie al
informatie gekregen. Een klein oproepje
Groep 1-2
Thema
Zoals u in het triangelnieuws van mei
hebt kunnen lezen, hebben we gewerkt
over het letterwinkeltje
(communicatie). We hebben veel leuke
dingen gemaakt en zijn met taal bezig
geweest. Inmiddels hebben we dit
thema afgesloten en zijn wij gestart
met het thema machines! U heeft
daarvoor ontzettend veel materiaal
aangeleverd waarvoor dank. Hierdoor
konden wij een mooie werkplaats
inrichten waarin de kinderen kunnen
spelen. We hebben zelfs een echte
directeur in de hoek, uitvinders en
slopers. Verder werken er in de klas
bouwvakkers met allerlei verschillend
constructiemateriaal. De afgelopen
week hebben we ook een leuk lied
geleerd over Robbie Robot
(https://www.youtube.com/watch?v=1
uJRSoils5g ) . Kortom een leuk en
leerzaam thema. Naast het thema is
groep 2 zich keihard aan het
voorbereiden op groep 3. Op de dagen
dat de groep gesplitst is, werken de
kinderen in een rekenboekje als
voorbereiding op groep 3. In dit boekje
leren ze o.a. de getallen goed schrijven.
Vaderdag
Natuurlijk hebben we ook deze maand
vaderdag gevierd! Wij hopen dat u met
uw kind een fijne dag hebt gehad.
Natuurlijk hoort bij vaderdag een
cadeautje en had iedereen in de klas
een mooi notitieboekje versierd.
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Cito
Het einde van het schooljaar is in zicht.
De cito’s zijn weer afgenomen, de
kinderen hebben erg goed hun best
gedaan! Uiteraard ziet u de resultaten
in het rapport van uw kind. Wilt u, als u
dit nog niet heeft gedaan, het rapport
van uw kind meegeven naar school!
Alvast bedankt.
Bijbel en lied
De afgelopen maand zijn er veel
verhalen verteld over de wonderen die
Jezus deed en zijn leven zoals is
geschreven in het triangelnieuws van
mei. Inmiddels zijn we aan het vertellen
uit Handelingen. De kinderen horen dus
nu de verhalen over de vroeg
christelijke kerk en de verschillende
apostelen. Het gaat om de verhalen
zoals Ananias en Saffira en Fillipus en
de Ethiopiër.
Maandag a.s.
Maandag 2 juli hebben we een meester
en juffendag om onze verjaardagen te
vieren. Er komt een groep uit Oeganda
ons workshopsgeven in zang en
djembe. Aan het einde van de middag
hebben ze een groot optreden waar u
als ouders welkom bij bent. Daarna is
er van alles te koop op de Afrikaanse
markt. Groep 1-4 heeft aan het einde
van de morgen en op de middag een
speciaal programma.
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Rapport en spreekavond
Donderdag 5 juli krijgt groep 1-2 hun
rapport mee en de week erop zijn de
spreekavonden n.a.v. het rapport.
Een aantal rapporten hebben we nog
niet binnen, wilt u maandag meenemen
naar school?
Schoonmaak
De kinderen hebben het afgelopen jaar
gespeeld met het speelgoed,
ontwikkelingsmateriaal in onze groep.
Vanwege het intensieve gebruik willen
we alles weer schoongemaakt hebben.
Vanaf 9 of 10 juli ligt er voor iedere
ouder een stapel speelgoed klaar om te
worden schoongemaakt. We hopen net
als voorgaande jaren dat iedere ouder
een stapel meeneemt om thuis schoon
te maken. Mocht dit niet lukken wilt u
dit laten weten?
Nu bent u weer op de hoogte van het
wel en wee in de groep!

Groet, Melissa Oevering, Ineke Poel en
Marjanke Rozemuller.
Bijbel- en liedrooster
Op de website van school is het lied- en
bijbelrooster te vinden
Agenda
meester/juffendag
ouderavond
rapport 2
kijkspreekavond*

2 juli
5 juli
6 juli
10 juli

kijkspreekavond*
afscheidsavond groep 8
groep 4-8 12.30 vrij
zomervakantie

12
18
20
23

juli
juli
juli
juli

*het rooster van de kijkspreekavond is te vinden op de website www.gbstriangel.nl, bij ouderd-roosters.
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