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Agenda
Maandag 11 juni
Woensdag 13 juni
Donderdag 14 juni
Donderdag 21 juni
Vrijdag 22 juni
Maandag 25 juni

Ontruimingsoefening voor de hele school
Eerste dag schoolkamp groep 8
Laatste dag schoolkamp groep 8
Schoolreis groepen 1
Schoolreis groep 4 en groep 5
Teamdag, kinderen vrij
Teamdag, kinderen vrij

Nieuwe methode voor taal en spelling
In de afgelopen weken hebben we alle nieuwste methoden voor taal en spelling onderzocht en
uitgeprobeerd. De keuze is gemaakt, we gaan vanaf het nieuwe schooljaar werken met de nieuwste editie
van de methode TAAL ACTIEF. Taal Actief differentieert vanaf dag 1 op 3 niveaus. Ook in de instructie. De
handleiding bevat een verlengde instructie voor kinderen die wat meer hulp nodig hebben. En er is een
plusboek met een uitdagend programma voor taalbegaafde kinderen.
Kinderen leren beter als ze weten wat en waarom ze iets leren. Daarom werkt Taal actief met
‘instapkaartjes’. Dan is het doel van een les meteen duidelijk. ‘Dit ga je leren’ en ‘Dit moet je weten’. Je sluit
iedere les af met een uitstapkaartje. Een belangrijk reflectiemoment. Dan kijken de kinderen terug op het
doel van de les. Taal actief besteedt in het basisprogramma veel aandacht aan woordenschat. Zo komen
alle themawoorden meerdere keren aan bod. Voor kinderen met een beperkte woordenschat is er een
aanvullend programma: woordenschat extra. De methode maakt gebruik van aantrekkelijke
digibordsoftware en aansprekende werkvormen. Ook sluit het mooi aan op de methode LIJN 3, die in groep
3 wordt gebruikt. Tot zover de reclame… Een mooie aanwinst voor de school, we zijn er blij mee!

Herinnering: Lang weekend
Van vrijdag 22 juni t/m maandag 25 juni is de school dicht in verband met twee teamdagen. Het
vakantierooster van komend jaar (inclusief vrije dagen) stond in de vorige nieuwsbrief en is terug te vinden
op www.flamboutrimbeets.nl.

Voor in de agenda… laatste schoolochtend op vrijdag 20 juli
Op de allerlaatste schoolochtend van het schooljaar organiseren we een mooi feestje! De kinderen hebben
ons gevraagd om een talentenshow te mogen organiseren. Dit gaan we doen. Tegelijkertijd wordt er vanaf
vandaag een dansvoorstelling ingestudeerd waar alle groepen aan mee doen. Beide evenementen willen
we bundelen. We nodigen daarom binnenkort “iedereen die kijken wil” (vaders, moeders, pakes, beppes,
dorpsgenoten) uit om op onze laatste schoolochtend vanaf 10 uur naar De Theaterzaal van De Skâns te
komen. Ook wijzelf lopen in een parade met de hele school naar de Skâns. Vóór de pauze is er dan een
talentenshow, na de pauze is de dansvoorstelling waarbij alle kinderen met hun groep op het toneel
kunnen schitteren. Ook is er de mogelijkheid om elkaar vanuit de Skâns een fijne zomervakantie te
wensen. Rond twaalf uur begint de zomervakantie dus, vanuit de Skâns.
Danslessen juf Marjanne
Maar liefst 6 keer krijgen alle kinderen danslessen van vakdocente Marjanne Oost van Atelier Majeur.
Marjanne behandelt verschillende dansvormen en studeert ook met alle groepen een dans-act in.
Gezamenlijk wordt dit een mooie voorstelling die we op onze allerlaatste schooldag opvoeren in De Skans,
zie bericht hierboven .

Begeleiding schoolreisjes
We doen ons best om zoveel mogelijk ouders in de basisschoolperiode een keer mee te laten gaan op
schoolreisjes. Linksom of rechtsom moeten er daarom keuzes gemaakt worden, wanneer er veel
aanmeldingen zijn van ouders / verzorgers die graag mee willen. Op veel scholen wordt dit een
discussiepunt onder ouders. Wij houden bij welke ouders meegaan en vragen dus in volgende jaren
andere ouders wanneer er gekozen moet worden.
Wie in welk lokaal?
We hebben afgesproken dat de kinderen van groep 8 van volgend jaar (de huidige groep 7) in het
komende schooljaar in de nieuw te plaatsen unit mag. De unit wordt geplaatst op de huidige basketbalplek,
tegenover de huidige groep 8. De onderbouwgroepen van volgend jaar (groep 1 en de beide groepen 2)
komen op de plek van de huidige groep 1,2 en 3. Ook andere groepen schuiven door. Het betekent
praktisch gezien een behoorlijke interne verhuizing waar we wellicht ook de hulp van ouders kunnen
gebruiken. In de laatste schoolweek zullen we dit aanpakken. We komen in de komende weken nog met
een concrete “verhuishulp-vraag” voor wie mee kan en wil helpen…

Ontruimingsoefening
Aanstaande maandag rond 11.45 uur gaat het grote alarm af in school. Het is onderdeel van een
ontruimingsoefening. U kunt de jongste kinderen hier ook thuis alvast op voorbereiden, dat doen de
leerkrachten ook. De leerkrachten lopen rustig in een slinger met de kinderen de klas uit en we verzamelen
allemaal op het grote grasveld (naast de skatebaan) per groep. De BHV-ers van onze school kunnen
ondertussen ook hun taken uitvoeren die bij de ontruiming horen.

KNVB Straatvoetbaltoernooi
Op woensdagmiddag 27 juni zal er een KNVB
stratenvoetbal toernooi georganiseerd worden
door Sport in Opsterland. Opgave verloopt buiten
school om via Mail of WhatsApp. Zie foto.
Het toernooi is er voor kinderen uit groep 5/6 en
voor kinderen uit groep 7/8.
Ingezonden bericht: workshop kids en emoties
Als bijlage bij deze nieuwsbrief sturen we u een
Flyer mee voor een workshop “Kids en Emoties”
die gehouden wordt op donderdag 21 juni 2018 van
19:30 tot 21:30 uur.

Schoolkamp groep 8
Er is lang naar toe geleefd en aanstaande maandag is het eindelijk zover. Groep 8 gaat naar
Schiermonnikoog. Er staan ze érg leuke dagen te wachten, nu alvast veel plezier gewenst!

Fijn weekend!
Het schoolteam

