Nieuws uit groep C
Beste schoolkrant lezers,
Alweer de laatste schoolkrant van het schooljaar 2015 – 2016. Het jaar is voorbij
gevlogen. We zijn dit jaar gestart met 13 kinderen in groep C: Nick, Imran, Charity,
Daniël, Dean, Casper, Brandon, Remco, Giovanny, Rachel, Jamie, Lorena en Deni.
Gedurende het jaar zijn er nog 4 kinderen bijgekomen, namelijk Sara, Quinten,
C-eonne en Bjarne. Inmiddels krijgt Quinten les op een andere school.
De laatste periode was een drukke periode voor de kinderen, met name in de
niveaugroepen. Daar moesten de kinderen toetsen maken voor begrijpend lezen,
technisch lezen, spelling en rekenen. Gelukkig kan ik erg trots op iedereen zijn, want
veel kinderen zijn wederom fantastisch vooruit gegaan! Alle kinderen hebben zich
ontwikkeld op hun eigen manier en op hun eigen tempo en daar mogen jullie als ouders
ook trots op zijn.
In de laatste periode hebben we ook nog een aantal hele leuke dingen meegemaakt, zoals
Koningsdag, een knutselmiddag met de hele school, het schoolreisje en de zonnige week.
Tijdens Koningsdag zijn we begonnen met een gezond ontbijt en we hebben daarna een
sport- en spel ochtend gehad. Binnen en buiten waren allerlei sportactiviteiten
klaargezet, met als hoogtepunt het springkussen. ’s Middags hebben alle kinderen
meegedaan aan de sponsorloop. We hebben als school veel geld ingezameld dat volgend
jaar ingezet gaat worden om het schoolplein aantrekkelijker te maken. Tijdens het
schrijven van de schoolkrant moet de zonnige week nog beginnen. In de zonnige week
staan we stil bij het afscheid nemen van de schoolverlaters en van de juffen/meneren.
Uiteraard zijn er ook veel leuke activiteiten, zoals hapjes maken, een vossenjacht en een
bezoek aan de speeltuin.
De laatste alinea in de schoolkrant wil ik gebruiken om alle ouders te bedanken voor hun
hulp en inzet dit hele schooljaar. Er zijn verschillende ouders geweest die hebben
geholpen met het ondersteunen bij het knutselen, het helpen met de sport- en speldag,
de vossenjacht enz. Maar natuurlijk is er ook thuis veel geoefend met de kinderen: denk
aan het huiswerk van spelling, het leren van de tafels en het lezen met de kinderen.
Bedankt voor jullie geweldige inzet! Ik heb de samenwerking met jullie als zeer prettig
ervaren!
Ik wil alle kinderen en hun ouders een hele fijne zomervakantie wensen en alvast veel
succes volgend schooljaar in de nieuwe groep!
Groetjes juf Sabine Leerkracht groep C

