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Ouderhulp schoolreisje
We zijn op zoek naar één ouder die op vrijdag 1 juli mee willen gaan op schoolreisje. We
hebben deze ouders nodig om groepjes (jonge) leerlingen te begeleiden. We
vertrekken deze vrijdag om 9.00 uur en we verwachten rond 16 uur weer op school te
zijn. Als u mee kan en wil, laat u dit dan weten aan juf Daniëlle?
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Dode Hoek project groep 8
Woensdag 15 juni worden de leerlingen van groep 8 weer uitgenodigd voor het Dode
Hoek project. De leerlingen moeten om 9.45 uur aanwezig zijn en zullen om 11.00 uur
klaar zijn. We zijn op zoek naar ouders die de leerlingen willen brengen en halen. Als u
tijd heeft om de kinderen te vervoeren wilt u dit dan laten weten aan juf Danielle?

Welkom Maik

CITOtoetsen groep 2 t/m 7
Vanaf volgende week zullen de kinderen in groep 2 t/m 7 weer de CITOtoetsen maken.
Leerlingen maken gedurende hun schoolcarrière tweemaal per jaar CITOtoetsen. Op
deze manier kunnen we de groei en ontwikkeling van uw kind goed in de gaten houden.
Bij het rapport ontvangt u een uitdraai van het CITO-leerlingvolgsysteem met de
resultaten van deze toetsen zodat ook u goed op de hoogte bent hoe uw kind het doet
ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Onder andere spelling, begrijpend lezen,
technisch lezen, rekenen, studievaardigheden worden getoetst. Zorgt u ervoor dat uw
kind goed uitgerust naar school komt?

Belangrijke data

Fleur heeft erg goed geoefend
en prachtig voorgelezen tijdens
haar boekenkring.

Sjuul en Lieke hebben onlangs hun boekenkring
gehouden. Lieke had een paardenboek “een prijs voor
Sproet” gekozen en Sjuul een boek over ridders, “ridder
Jesse”. Ze wisten al veel te vertellen.

Ik-doelen laatste periode schooljaar
Groep 7/8 op kamp
Talentenshow

Ma. 06/06 Tweede Pinksterdag, groep 1
t/m 8 vrij
Di. 07/06 Dansles groep 8 musical
Vr. 10/06 techiek groep 1 t/m 8
Di. 14/06 19.00 uur
schooljaarvergadering

Welkom Maik
Dinsdag 7 juni start Maik bij ons
in groep 6. We wensen Maik een
fijne schooltijd toe op Sint Jozef.

Tijme en Jelle hebben samengewerkt
en een Kapla vrachtwagen gebouwd. Ze
zijn er super trots op!

Sanne en Lieke hebben het hoogste punt bereikt!

Groep 3 is bij rekenen nu aangekomen bij sommen als 8+5 en
14-6. We springen over de tien heen en terug. Dit is nog best
wel lastig. Daarom oefenen we dit ook met het hele lijf.
Ik-doelen laatste periode schooljaar
De afgelopen weken hebben we extra aandacht besteed aan het gebruik van de meldrij. Omgaan met uitgestelde aandacht en het
eerst zelf proberen op te lossen van problemen helpt kinderen zelfvertrouwen op te bouwen.
In het verlengde hiervan staan de komende twee weken in het teken van hulp vragen en hulp bieden. Hoe doe je dat eigenlijk? In
iedere klas wordt hierover gesproken.
De laatste paar weken van het schooljaar zullen bovenstaande doelen herhaald worden.

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl

Groep 7/8 op kamp
Groep 7/8, juf Helmie en juf Stefanie zijn 23 t/m 25 mei op kamp geweest. Ondanks af en toe een regenbui hebben we
genoten van het kamp! We zijn naar Sint Walrick, het maïsdoolhof en bij Sint Frans bowlingcentrum geweest. Daarnaast
hebben we een neppe citotoets gemaakt, een disco gehouden, een bosspel in het donker met de juffen gedaan en een
heleboel meer! Al met al was het weer een geslaagd kamp! Juf Stefanie heeft een leuk
filmpje gemaakt als herinnering aan dit schoolkamp.

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl

Talentenshow
Vanmiddag, tijdens de talentenshow, hebben we genoten van verschillende “optredens”. Noor Dex, Emma en Jet hebben een
dansoptreden verzorgd. Tijme en Hazel hebben verteld over het alfabetboek. De kampfilm die juf Stefanie heeft gemaakt, is
vertoond. Sanne uit groep 3 heeft de tafel van 9 opgezegd. Jelle heeft laten zien dat hij veters kan strikken en Noor heeft
haar zelfgemaakte panfluit laten zien en horen. Fleur en Tess hebben kunstjes gedaan en Lieke en Lotte hebben ten slotte
het gedicht voorgelezen dat ze geschreven hebben over het schoolkamp.

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl

