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Nieuws en mededelingen van de directie 

 

Nieuws van de directie: 
 
Uitval van juf Miranda. Juf Miranda heeft een klein ongelukje gehad op school waardoor haar enkelbanden 
zijn gescheurd. Dat betekent dat ze minimaal twee weken uit de roulatie zal zijn. De lessen worden zoveel 
mogelijk opgevangen door juf Annemarie. 
Juf Yvonne komt langzaam weer terug. Het gaat langzaam weer iets beter met juf Yvonne. De komende 
weken zal juf Yvonne steeds vaker te zien zijn in groep 2-3. 
Chromebooks: afgelopen week zijn er weer dertig nieuwe chromebooks in gebruik genomen. In de 
afgelopen jaren is hier behoorlijk in geïnvesteerd. Mooi dat we veel tot onze beschikking hebben zodat 
onze kinderen daar maximaal van kunnen profiteren. 
Vervanging meester Anton: Meester Anton is aanstaande vrijdag afwezig in verband met een begrafenis. 
Juf Clementia zal de groep overnemen. 
 
Nieuws van de administratie: 
Het komt de laatste tijd helaas veel voor dat leerlingen niet afgemeld worden bij afwezigheid. 
Bij telefonische aanvraag blijkt dat ouders vaak niet bereikbaar zijn. 
Er wordt, in dat geval,  door ons een voicemailbericht ingesproken met het verzoek terug te bellen. 
Helaas wordt daar niet altijd gehoor aan gegeven. 
 
Het vriendelijke verzoek van de administratie is dan ook om altijd uw zoon of dochter vóór aanvang van de 
les af te melden. 
Vanaf 08:00 uur is de administratie telefonisch te bereiken. 
Hiervoor onze hartelijke dank. 
 
Nieuws van groep 5b 

Beste ouders/verzorgers van groep 5b, 
 
Wat fijn om te zien dat iedereen zijn plekje in de groep heeft gevonden en dat we iedere week weer 
nieuwe dingen leren van de juf en van elkaar! 
Om u een indruk te geven van wat ze in de klas doen zal ik proberen om met een zekere regelmaat wat te 
vertellen en laten zien van wat we in de klas doen en waar we me bezig zijn. 
 
 

BELANGRIJKE DATA VERJAARDAGEN 

24-05                  Tweede Pinksterdag 
                            (alle leerlingen vrij) 
27-05                  GGD op school voor onderzoeken 
01-06                  Watersportchallence gr 8 
03-06                  GGD op school voor onderzoeken 
 
04-06                  Nieuwsbrief nummer 17 

25-05 Nick Boes  7b 

25-05 Angel Moorman  8a 

29-05 Jaimen Morren  2/3 
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Deze week zijn we begonnen met de kooklessen. 
We moesten raden hoeveel suikerklontjes in verschillende drankjes zaten. 
Ook kregen we tips hoe we water lekkerder konden laten smaken door er  
fruit aan toe te voegen. 

In de klas is er spelen we ‘s middags na het harde werken, 
spelletjes in de klas! Je leert om te gaan met spelregels en het is 
leuk om samen iets te doen. 
 
 
Tussen het harde werken door doen we energizers om weer op 
te laden voor de volgende les. Meestal doen we een meneer of 
mevrouw op het bord 
na. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vandaag hebben we les gehad van juf Monica en juf Simone. 

We leerden hoe je een afdruk kunt maken van een zelfgemaakt kunstwerk. Het was de eerste keer 

voor de meeste kinderen maar het zijn ware kunstwerken geworden! 

Wist u dat...... 

• Wij in de klas graag willen lezen en daarvoor op lekkere kussens willen zitten en op zoek zijn naar 

kussens die we mogen gebruiken? 

• We volgende week weer kookles hebben? 

• Juf Reina nu weer volledig in de klas is en juf Aniek gelukkig ook nog af en toe in de klas is? 

 
Nieuws van groep 8 

Dinsdag 11 mei heeft groep 8a een rondleiding gehad in Waanders in de Broeren. 
De prachtige boekwinkel in een oude kerk in Zwolle. 
Meneer Joop heeft ons van alles verteld over de oude kerk en de restauratie. 
Het meest indrukwekkend was toch wel Hermen.  
Wie dat is verklappen we niet..... 
Bezoek de boekwinkel zelf en ga op zoek naar de geheime knop, wat je dan ziet? 
Wij verklappen niks. 
Tot slot kregen alle kinderen tot ons verbazing een tasje van de winkel. 
Daar zaten twee boeken in, in een woord geweldig. 
We willen Waanders in de Broeren bedanken voor het mogelijk maken van dit leuke uitje en dan met name 
Monique Mackor die heeft meegedacht over het hoe en de inhoud van de rondleiding. 
Groetjes van groep 8a 
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Sport: 
Beweegstraat Sports & Fun   
Woensdag 2 juni organiseert SportService Zwolle op de atletiekbaan van AV PEC 
een coronaproof evenement voor kinderen van groep 1 t/m 8. Er staan verschillende sporten en spellen 
klaar waar je met een groep van 10 kinderen* aan deel kan nemen. Na een warming-up, start je met het 
eerste spel. Na een kwartier ga je door naar het volgende spel en dit doe je nog twee keer tot je na een uur 
aan het eind van de baan bent. Dan kun je weer naar huis. Wil jij een keer andere sporten proberen, of heb 
je gewoon zin in een gezellige sportieve middag? Meld je dan aan via de Sportkalender.   
 
En als je nog een jonger broertje of zusje hebt dan zijn die in de ochtend welkom voor de Ouder & peuter 
versie van de beweegstraat! Hetzelfde principe, maar een actieve beweegbaan speciaal voor peuters én 
ouders!  Meer info.   
 
*Let op: er zijn verschillende tijdsblokken voor de verschillende leeftijdsgroepen. Groep 1 t/m 3, groep 3 t/m 
6 en groep 6 t/m 8. Het exacte tijdsblok waarin je kind start krijg je na de inschrijving. De leeftijdsindeling is 
vooral een indicatie, de activiteiten worden in de loop van de middag wel steeds iets uitgebreid.  
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