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Inhoud

Groepen 1 en 2

In deze nieuwsbrief wordt aandacht
besteed aan de volgende
onderwerpen:

Uit de vorige nieuwsbrief kon u opmaken dat wij volgend
schooljaar weer een enkele groep 1 en 2 zouden krijgen. We
hebben toch besloten om twee combinatiegroepen 1/2 te
vormen. Een van de redenen is het grote aantal leerlingen in
groep 2. Groep 1/2a zal leskrijgen van juf Wilma en juf Mischa,
groep 1/2b van juf Rowena en meester Roan. De werkdagen
van de leerkrachten vindt u in de tabel bij ‘Formatie’.
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29-08
Eerste schooldag
2022-2023

Formatie
In de nieuwsbrief van mei kon u in hoofdlijnen de formatie
lezen. De formatie is nu helemaal rond en staat in het
schema hieronder. Op pagina 4 stellen de nieuwe leerkrachten
van groep 1/2b zich voor.:.

Gymrooster
Voor komend schooljaar is het
gymrooster rond. We gymmen net
als afgelopen jaar weer op de
dinsdag, woensdag en vrijdag. Er zijn
wel wat wijzigingen in de locaties en
de volgorde van de groepen. In het
schema hieronder vindt u het
rooster.
Op dinsdag gaan de leerlingen uit groep 7 én op woensdag de leerlingen uit groep 8 ’s morgens
direct vanuit huis naar sporthal aan de Valkenlaan. De kinderen kunnen ook hier vanaf 08.20 uur
naar binnen. Op vrijdagmiddag eindigen de groepen 5 en 6 aan de Valkenlaan en kunnen van
daaruit direct naar huis, of daar opgehaald worden.
Aankomend jaar krijgen ook de leerlingen uit groep 1/2 één keer in de twee weken gym van
meester Roy. Hij zal deze lessen op dinsdagochtend geven in ons speellokaal. De
groepsleerkrachten verzorgen de andere bewegingslessen op het plein en/of speellokaal.

Vakantierooster en eerste studiedagen
Hiernaast vindt u de vakantieplanning van komend
schooljaar. Daarnaast zijn de eerste studiedagen
van komend schooljaar bekend. Op woensdag 21
september wordt onze Bijeen-dag georganiseerd
en op maandag 21 november hebben we een
studiedag met onze clusterscholen. Deze dagen
zijn de kinderen dus vrij. De overige studiedagen
volgen in de eerste nieuwsbrief van 2022-2023.

Afscheidsmusical groep 8
Woensdag(avond) 6 juli voert groep 8 de musical ‘Wie steelt de
show’ op. Voor het eerst zal de afscheidsmusical in ons mooie
Kindcentrum zijn. We hebben een prachtige ruimte in de
centrale hal met de grote trap, met daaronder het speellokaal
als toneel. Overdag gaan de leerlingen de voorstelling bekijken
en ’s avonds is deze voor genodigden. We wensen de
toneelspelers veel plezier en succes!

Activiteiten einde schooljaar
Maandag 11 juli
Op maandag 11 juli nemen de schoolverlaters (de leerlingen die volgend jaar naar het Voortgezet
Onderwijs gaan) afscheid van de basisschool. Zij fietsen rond half twee, door een erehaag van
leerlingen, de school uit. Ouders, verzorgers en andere belangstellenden zijn hiervoor van harte
uitgenodigd.
Dinsdag 12 juli
’s Middags gaan de leerlingen kennismaken met hun nieuwe leerkracht. We schuiven deze middag
een half uurtje door naar de nieuwe groep.
Woensdag 13 juli
Op woensdag 13 juli organiseert de leerlingenraad een spellencircuit. Dit zal ook van invloed zijn op
enkele gymlessen. U hoort te zijner tijd welke groepen deze dag geen gym hebben.
Donderdag 12 juli
Deze ochtend staat in het teken van het afronden en opruimen in de klas. ’s Middags zijn alle
leerlingen vrij.
Vrijdag 13 juli
’s Ochtends organiseert de Ouderraad een feestelijk programma op het plein (bij mooi weer).
Om 12.00 uur zijn de leerlingen vrij en start de zomervakantie.

Rapport(gesprekken)
De afgelopen weken zijn de leerlingen druk bezig geweest met de Cito-toetsen.
Deze niet-methodetoetsen vormen grotendeels de afronding van het schooljaar
2021-2022. Zoals gebruikelijk wordt nu de balans opgemaakt middels het
rapport en de afrondende gesprekken. Deze rapportgesprekken vinden in de
week van 4 juli plaats. Vanaf aanstaande maandag, om 14.00 uur, staat de
inschrijving open via Parro.. Deze sluit op donderdagmiddag.
Heeft u kinderen in groep 6 of 7, dan verwachten de leerkrachten u (allemaal) op
gesprek. Dit omdat de resultaten in deze groepen meetellen voor het Voortgezet Onderwijsadvies
dat in groep 7 gegeven wordt. Voor de groepen 1 tot en met 5 zijn de gesprekken facultatief.
Mocht u een gesprek met de leerkracht willen dan kunt u zich hiervoor volgende week inschrijven
via Parro. Als de leerkracht bespreekpunten heeft dan kan hij/zij u ook uitnodigen.
Zoals u inmiddels gewend bent, worden de gesprekken in de
bovenbouw met uw kind erbij gevoerd.
Op vrijdagmiddag 1 juli ontvangen alle leerlingen hun rapport.

Even voorstellen…
Juf Rowena
Mijn naam is Rowena Brouwer, ik ben 35 jaar oud en woon in Koekange.
In 2010 ben ik begonnen als leerkracht op OBS Apollo. Ik heb daar een
heel aantal jaren met veel plezier lesgegeven aan de kleutergroepen, maar
ook aan de groepen 3 tot en met 5.
Het afgelopen schooljaar heb ik 2 dagen op Het Spectrum gewerkt en ook
een dag op de Goudvink, ik werkte in verschillende groepen op de Goudvink
waardoor ik al een heel aantal kinderen heb leren kennen 🙂
En nu mag ik na de zomervakantie drie dagen per week in groep 1/2b werken, ik kijk er naar uit!
Meester Roan
Hallo allemaal,
Ik ben Roan en op dit moment werk op De Goudvink als
onderwijsassistent. Ik ben werkzaam op de donderdag en vrijdag.
Volgend schooljaar ga ik samen met juf Rowena groep 1/2b doen. Ik heb
er zin, hopelijk jullie ook!
Vriendelijke groet, Meester Roan
Juf Jennita, komend jaar onze nieuwe onderwijsassistente, zal zich in een volgende nieuwsbrief
voorstellen.

Schoolreis
Aankomende dinsdag (28 juni) gaan de groepen 1 tot en met 6
op schoolreis. Hieronder wordt per groep informatie gegeven.
Groep 1 en 2
Groep 1 en 2 gaan naar de IJsboerderij ‘De Drentse Koe’ in
Ruinerwold. De kinderen worden uiterlijk om 09.15 uur op school
verwacht. Rond 09.30 uur vertrekken we en we zijn rond 14.00
uur op school terug. De kinderen hoeven niks mee te nemen.
We hopen op een supergezellig schoolreis.

Vervolg schoolreis op de volgende bladzijde

Schoolreis (vervolg)
Groep 3 en 4
Groep 3 en 4 gaan naar Drouwenerzand. Dat is een pretpark in Drouwen
(Drenthe). Om 09.00 uur moeten de leerlingen in de klas zijn en om
09.15 vertrekt onze bus. Jullie mogen ons natuurlijk komen uitzwaaien,
dat vinden we erg leuk! Rond 17.00 uur komen wij weer met de bus
terug op school. Wij hebben er al heel veel zin in!!
Groep 5 en 6
Groep 5 en 6 gaan naar Attractiepark Slagharen. De kinderen worden
om 09:15 uur op school verwacht. Wij vertrekken om 09:30 uur van
school. Het middageten is geregeld. De kinderen krijgen patat met een
snack erbij. Rond 17:00 uur zijn wij terug op school. We gaan er een
leuke dag van maken!

Bijlage

Kom bij de ‘Oh Techniek club’

(Bijlage)

