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Nummer   32     28e jaargang                                       24 t/m 31 mei  2019 

 
Chromebooks 
In de groepen 5 t.m. 8 werd er al gebruik gemaakt van Chromebooks voor diverse lessen. Er waren 
Chromebooks voor 2 groepen tegelijk. Vanuit “op Kop”, mochten we er Chromebook bij bestellen. Nu 
heeft dus iedere leerling in groep 5 t.m 8 een eigen Chromebook om op te werken. Een mooie 
investering waar we heel blij mee zijn.  
  

 
         
 
 
               
 
 
 
 
 

 
In groep 8 allemaal aan het werk met een chromebook. 
 
 
Extra informatieavond 
De ouders van de beide groepen 6 hebben donderdag 23 mei een brief meegekregen. Zij zullen 
volgende week woensdagavond, 29 mei op school, geïnformeerd worden over de keuze voor het 
samenvoegen van beide groepen tot een groep 7 volgend schooljaar en welke leerkrachten deze groep 
gaan lesgeven. Voor de andere groepen is het plaatje van de bezetting nog niet helemaal rond. 
Daarover zult u zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden.  
 
 
 
 
 

27 mei Jeroen Oosterhof Voorpoort 

29 mei Informatieavond groepen 6 

30 mei  Hemelvaartsdag (vrije dag) 

31 mei  Vrije dag extra in verband met Hemelvaartsdag 

5 t/m 7 juni  Schoolkamp groep 7 en 8 

7 juni  Schoolreisjes groep 1-2, 3-4, 5-6 

10 juni  2e pinksterdag – extra vrije dag.  

16 juni  Vaderdag  

17 juni  Studiedag – alle leerlingen zijn vrij 

24 juni  MR vergadering  

26 juni  OR vergadering  
GMR vergadering 

28 juni  Rapporten mee.  
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Musical groep 8 
Groep 8 is al een poosje druk aan het repeteren voor hun afscheidsmusical. Hoe de musical heet en 
waar het over gaat houden we nog even “geheim”. Wel heeft de groep veel schoenendozen nodig. Dus 
als u nog een lege schoenendoos heeft, mag hij bij groep 8 afgeleverd worden. Op de foto`s is te zien 
hoe het oefenen gaat. Nu nog allemaal met de tekstboekjes erbij, maar straks zal het optreden 
uiteraard zonder gaan.  
Veel succes met het oefenen groep 8! Maak er een mooi afscheid van.  
 
 

                                    
 
Aan de voorbereiding kan het niet liggen……… Opperste concentratie. 
 
Continu rooster 
Als het goed is, heeft u een brief meegekregen met een aantal vragen over het continu rooster. 
Afgelopen woensdag was de laatst inleverdag. We gaan nu alles inventariseren en in een volgende 
nieuwsbrief zullen de bevindingen te lezen zijn. Wel fijn dat er veel briefjes (met positieve 
opmerkingen) terug gekomen zijn op school. Zo hebben we straks een goed beeld van wat u, als ouder, 
vindt van het continurooster.  
 
IKC (Integraal Kind Centrum) 
De voorbereidingen om straks een IKC te worden zijn in volle gang. De stuurgroep is net weer bij elkaar 
geweest en heeft de doelstellingen van het communicatieplan uitgewerkt. Op 25 juni 2019 is het 
volgende overleg.  
 
Luizencontrole 
Regelmatig na een vakantie wordt er door een groepje ouders in de diverse groepen gecontroleerd op 
hoofdluis. Na de zomervakantie zal daar de peutergroep ook bij komen. Het is mooi om te zien hoe de 
samenwerking tussen peuterspeelzaal en basisschool steeds verder uitgebreid wordt. 
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Kangoeroe wedstrijd 
De uitslag van de kangoeroe rekenwedstrijd is bekend. Alle kinderen die meegedaan hebben kregen 
een certificaat en een kleine rubiks-cube als beloning. Deze keer was er niemand uit de groepen 3 t.m. 
8 die bij de allerbesten van Nederland hoorden, maar de kinderen hebben wel enorm hun best 
gedaan.  
 
MR nieuws 
Onlangs is er weer een MR vergadering geweest. De aanwezige leden hebben over de volgende 
onderwerpen meegedacht en hun mening kunnen geven: Huisvesting, doelen en visie van de school, 
de enquête voor ouders over het continurooster en de samenvoeging van beide groepen 6 voor het 
volgende schooljaar. Bovengenoemde zaken zijn dus onderwerpen, waar de oudergeleding van de MR 
ook iets van mag vinden, over meedenken en beslissen.  
 
Juf Aniek 
Op woensdag 22 mei is juf Aniek bevallen van een prachtige zoon. Zijn naam is Jesse en hij is gelukkig 
helemaal gezond. Wij wensen juf Aniek en haar man heel veel geluk met hun pasgeboren zoon.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
     
                                         De pasgeboren Jesse!! 
                                         Gefeliciteerd juf Aniek 
 
 
Schoolvoetbal 
De afgelopen 3 avonden stonden in het teken van schoolvoetbal. Ondanks de mugjes werd er hard 
gestreden om te winnen. Alle teams van klein tot groot hebben ontzettend goed hun best gedaan.  
Juf Roelie en juf Dorien hebben donderdagavond aan de onderbouw de prijzen uitgereikt. Volgend 
schooljaar zal de activiteit in april plaats gaan vinden. Dan zullen ook de kinderen uitgenodigd worden 
die wel in Zwartsluis wonen, maar niet in Zwartsluis naar school gaan.  
Via onderstaande link kunt nog nagenieten van dit mooie evenement:  
https://www.zwartsluisactueel.nl/2019/05/24/schoolvoetbal-succesvol-terug-van-weggeweest/  
 
 
 

https://www.zwartsluisactueel.nl/2019/05/24/schoolvoetbal-succesvol-terug-van-weggeweest/
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Stembureau 
Afgelopen woensdag was ons speellokaal omgetoverd tot stemlokaal.  
De kinderen uit groep 1 waren aan het buiten spelen. Er ontstond opeens een spontane actie om 
mensen die het schoolplein op kwamen lopen, de weg te wijzen naar het stemlokaal.  
Dit was wel enorm behulpzaam van groep 1. Super goed gedaan kinderen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zwartewaterlandloop 
 
Beste kinderen, ouder en verzorgers, 

Op vrijdag 28 juni 2019 organiseert de Stichting Zwartwaterlandloop wederom het jaarlijkse 
hardloopevenement. De Zwartewaterlandloop is een unieke loop door haar afstand (12.2 km) en door 
de mogelijkheid om deel te nemen in estafettevorm( 3x4.06 km) met een team. Dit jaar is aan het 
hardloopevenement de 6 km toegevoegd. Bij deze afstand worden lopers vervoert met een bus naar 
het startpunt de Veldschuur “Bid en Werk”, van daaruit wordt er naar de finish in Zwartsluis gelopen. 
Door deze afstand komt de estafette 2 keer 6 km te vervallen. Daarnaast is er voor de kinderen de 
mogelijkheid om mee te doen aan de kidsrun. Dus iedereen kan meedoen! 

Om kennis te maken met de hardloopsport en om jullie enthousiast te krijgen voor de 
Zwartewaterlandloop, zal er voor de kinderen vanaf groep 3 een clinic aangeboden worden door 
toptalent Elianne Huitema (triatleet). Deze clinic zal plaatsvinden op 12 juni 2019  in samenwerking 
met school. Dus neem allemaal je sportkleding mee die dag.  
Op woensdagochtend 12 juni krijgen alle kinderen een flyer uitgereikt met daarop alle informatie over 
de Zwartewaterlandloop en de kidsrun. Deelname aan de kidsrun is 2 euro en na afloop krijgt iedereen 
een medaille en een gratis ijsje van Snoepers. 
Op zaterdagochtend 22 juni om 11.00 uur vindt er parcoursverkenning plaats. Kinderen kunnen hier 
gratis aan mee doen en na afloop wordt iedereen beloond met een broodje knakworst. 
Verzamelplaats voor deze parcoursverkenning is bij de Sluuspoort, Handelskade 25 in Zwartsluis. 
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Lijkt het je leuk, schrijf je dan bij voorkeur zo snel mogelijk in via de website. 
www.zwartewaterlandloop.com. Wij hopen er samen met jou een fantastisch evenement van te 
maken. Veel plezier met de clinic en tot vrijdag 28 juni! 
*Tijdens de clinic en met de Zwartewaterlandloop worden er foto’s en filmopnames gemaakt. Deze 
worden uitsluitend gebruikt voor promotionele zaken die in  relatie staan met de 
Zwartewaterlandloop. Mocht u bezwaar hebben dat uw kind/ kinderen op de foto/film komt dan kunt 
u dat bij de leerkracht of de directie van de school kenbaar maken.   
Organisatie Zwartewaterlandloop. 
 
 
   

 
 
 


