Nieuwsbrief nr. 20, schooljaar 2018-2019
6 juni 2019
Kalender
Ma

10 juni 2019

2e Pinksterdag.

Di

11 juni 2019

Studiedag team: alle kinderen zijn vrij.

Wo

12 juni 2019

Portfolio groepen 1-2 mee naar huis.

Do

13 juni 2019

Teamvergadering v.a. 15.30 uur.

Di

18 juni 2019

Oudergesprekken groepen 1-2 & 7.

Do

20 juni 2019

Oudergesprekken groepen 1-2 & 7.
Wisselmiddag
Groepen 8 kennismaking V.O.
Nieuwsbrief 21 verschijnt.

Ghana

Steun Ghana !!!
Als je thuis nog
spullen hebt en je gebruikt die spullen niet kan je het bij : b.s.De Vonder in
groep 6 inleveren. Dan sturen wij het naar Ghana.
Wat mag je allemaal inleveren:
blokken zeep,kleren,ondergoed,schoenen,
potloden,stiften,gummen,puntenslijpers , speelgoed en knuffels.
Wat mag niet:
eten,drinken,elektriciteit,boeken en Nederlandse spelletjes.
alvast bedankt ❤

Oudergesprekken kleutergroepen
Op de jaarkalender kunt U zien:
*dat de kleuters op 12 juni hun portfolio mee naar huis krijgen;
*dat er op 18 en 20 juni de gelegenheid is voor een oudergesprek;
Op welke wijze en vanaf welk moment u zich hiervoor kunt inschrijven, hoort u nog van
ons.

Studiedagen in schooljaar 2019-2020
In het nieuwe schooljaar hebben we de volgende 3 studiedagen gepland voor het team:
- Vrijdag 6-12-2019
- Woensdag 5-2-2020
- Maandag 4-5-2020
Dat betekent dus dat de kinderen op deze dagen vrij zijn.
Interview: Lieze aan het woord…
Lieze´s antwoorden:
De vragen zijn dikgedrukt maar de antwoorden niet.
-Hoe heet je?
Lieze
-In welke groep zit je?
Groep 4
-Hoe oud ben je?
7
-Vind je school leuk? Waarom?
ja, dat weet ik niet.
-Maar wat doe je dan op school dat je school zo leuk
vind?
Omdat rekenen heel leuk is en spelling.
-Welk vak vind je het leukst?
Gym
-Wat zou er in het onderwijs moeten veranderen?
Taal, want taal is niet zo leuk.
-Vertel me een ding dat je vandaag hebt geleerd.
Rekenen, Wat heb je dan geleerd? Munten tellen van 5
euro en 1 euro. En hoe maak je 5 euro? Met welke
munten? Met 1 euro maak je er 5.
-Als je iets van school mee naar huis mocht nemen,
wat zou je dan mee willen nemen?
Rekenen! Je rekenboek? ja
-Als jij de juffrouw of meester was, wat zou je de
kinderen dan leren?
Nieuwsbegrip Waarom? eehh, omdat dat heel belangrijk
is. Ja, want ze moeten wel goed kunnen lezen toch?
Ja!
-Waar heb je het meest zin in morgen en het minst?
In tekenen het meest en in taal het minst.
-Fouten maken mag, dus wat was je grootste fout
vandaag? Of heb je nog geen fouten gemaakt
vandaag? Nog niet. Nou dan ben je goed bezig!
Bedankt voor je antwoorden!!

Initiatief ‘Bankje schoolplein’
Bankje schoolplein

Inzamelingsactie
Hallo wij zijn Vivian, Vienne, Floortje en Emma.
Wij zamelen geld in voor een regenboog bankje voor op
ons schoolplein. Daarom houden wij een legeflessenactie. Als u uw flessen aan ons wil doneren zou
dat fijn zijn. De flessen kan u kwijt bij de hoofdingang in
een grote doos.
Wij willen het bankje graag van Social Sofa.
Het geld wat Social Sofa verdiend met de bankjes, gaat
gedeeltelijk naar het goede doel.
waarom
we willen graag het schoolplein vrolijker maken. Daarom
bedachten we ineens iets .Een bankje die vol zit met
kleur. Een regenboog bankje! We kwamen uit op een
social sofa bankje dat is met mozaïek tegeltjes. We
gaan zelfs ook nog naar het bedrijf toe. Daar gaan we
kijken hoe duur en wat er mogelijk is.
we gaan ons best doen
Met samenwerking van Robb Udo.

Team BS de Vonder

