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Agenda
ma 28 jun

Schoolfotograaf

ma 28 jun

Oudergesprekken

di 6 jul

Oud papier

wo 7 jul

Meubelverkoop

za 10 jul

Zomervakantie

Oudergesprekken
In de week van 28 juni t/m 2 juli staan de oudergesprekken gepland. De groepsleerkracht maakt een afspraak met u
over het moment, of dat is inmiddels al gebeurd. De gesprekken zullen plaats vinden via Google Meet. Hiervoor heeft
u de inlogcode van MOO van uw kind nodig. We willen de vorderingen van al onze leerlingen bespreken. U wordt dus
allen verwacht, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt.

Informatieavond 2021-2022
De gezamenlijke informatieavond aan het begin van volgend schooljaar staat gepland op
donderdag 9 september.

Zomerboek
Uitgeverij Malmberg heeft zomerboekjes uitgebracht. Deze zijn gratis te downloaden en uit te printen. Leuk voor in de
vakantie of op een regenachtige dag.
Groep 3
Groep 3 op weg naar groep 4
Groep 4
Groep 4 op weg naar groep 5
Groep 5
Groep 5 op weg naar groep 6
De boekjes voor groep 6 en 7 worden op 20 juni verwacht.

Jumbo
Afgelopen woensdag werden wij verrast met een bezoekje van Diana Ent. Zij kwam, samen met Twan en Romar,
namens Jumbo de Jong materialen brengen waarmee de kleuters winkeltje kunnen spelen: scanapparaten, pasjes,
mondkapjes, spaarkaarten en zegels, pennen, folders, notitieblokjes, milkshakebekers, rietjes en nog veel meer. Alle
materialen waren verpakt in leuke mini Jumbo boodschappentasjes. Hasker en Inez, wat fijn dat jullie aan ons
gedacht hebben. In de loop van volgend schooljaar openen wij een tweede vestiging!

Wie heeft...
Wie heeft voor ons huis in de klas knopje van een deurbel, een klep van een brievenbus en een huisnummer (tussen
1-100)? Graag inleveren bij juf Rianne en juf Willemijn. Alvast bedankt!

.

Nieuw meubilair
Met ingang van volgend schooljaar zullen de kinderen allemaal aan nieuwe tafeltjes zitten. Al ons meubilair zal
worden vervangen. We kijken er erg naar uit.
Het nieuw meubilair zal op dinsdag 17 augustus worden geleverd. Om alles in de lokalen
te krijgen, kunnen we wel wat hulp gebruiken. Heeft u die dag vrij en bent u bereid te
helpen sjouwen, dan kunt u zich aanmelden via directie.vensterschool@comprix.nl
Alvast bedankt!

Verkoop oud meubilair
Verkoop van ons meubilair.
Na de zomervakantie starten wij met prachtig nieuw meubilair.
Voordat dit in onze lokalen kan, moeten we eerst het oude meubilair uit de school hebben en daar hebben we uw
hulp voor nodig.
Wij willen iedereen graag de kans geven om een uniek schoolsetje (tafel en stoel) mee naar huis te nemen. We
willen ze voor een vrijwillige bijdrage aanbieden. Het geld wat we hiervoor inzamelen willen we graag gebruiken voor
nieuwe muziekinstrumenten!
Om zeker te zijn dat er een setje voor u is kunt u er een bij groep 8 reserveren via het volgende mailadres:
Patricia.loonstra@comprix.nl
Zet in het mailtje:
Naam:
Welk setje (groep):
Hoeveel setjes:
Let op! Dit moet wel op woensdag 7 juli
tussen 8.30 uur en 12.00 uur worden
opgehaald.
U gaat hiervoor naar de achterkant van de
school waar u zult worden opgevangen door
een leerling van groep 8.
Alles wat er overblijft zal door middel van een
‘garage sale ‘ worden verkocht op woensdag
7 juli tussen 8.30 uur en 12.00 uur. Hiervoor
vragen wij u om dit bericht zoveel mogelijk te
verspreiden zodat we zoveel mogelijk mensen
bereiken en dan ook zoveel mogelijk
verkopen.
Wees er snel bij want op=op!

Oud papier 6 juli
Voor de volgende keer oud papier halen, 6 juli, zijn we nog op zoek naar een helper. Kan je die dag en zou je willen
helpen, dan graag even een mailtje naar ov@vensterschool.net
De vorige keer heeft het oud papier €736,- opgeleverd. Daarvan hebben we handige
koptelefoons aan kunnen schaffen bij AnY Computers. Ideaal bij het werken met de
ChromeBooks. In het verleden zijn er ook dozen Magformers (constructiemateriaal)
aangeschaft met behulp van het oud-papiergeld.

Handige klusouder gevraagd
Met de komst van het nieuwe meubilair hebben we besloten ook de verdieping (huishoek/ bouwhoek) te verwijderen.
Het levert visueel een zee van ruimte op! De materialen hebben we bewaard met de bedoeling om hier wellicht een
nieuw speelhuisje van te creëren, maar dan alleen op de begane grond. Welke handige ouder met een uitstekend
timmermansoog wil ons in de laatste week van de zomervakantie helpen om in beide kleutergroepen een stevige
constructie te bouwen? (Dag en tijd in overleg). Opgave bij juf Rianne (rianne.hofma@comprix.nl) of juf Willemijn
(willemijn.busscher@comprix.nl) Alvast bedankt!

Peuterspeelzaal

Gedurende de afgelopen weken stond het thema Zomerkriebels op de peuterspeelzaal centraal.
We zijn aan de slag geweest met het boek “PLONS”. Het varkentje Floor heeft het warm,
dus PLONS in het water! Maar niet alleen Floor, maar ook de andere dieren van de
boerderij…zelfs boer van de PLuim …. PLONS!!
Na afloop van het voorlezen speelden we met de dieren en boer van de Pluim die het
allemaal zo warm hadden.

In de zomer is het vaak mooi weer. En als het mooi en lekker weer is kunnen we gaan
picknicken. Dat hebben we dan ook gedaan…buiten onder de boom met een groot kleed
op het gras …wat gezellig.
Ook gingen we met elkaar bedenken welke spulletjes en kleding je in de zomer gebruikt
….. korte broek, shirt met korte mouwen, zwempak/broek, zonnebril, zwembandjes,
zonnebrand, sandalen en nog veel meer hoor. We moesten heel hard lachen om juf. Juf
haalde namelijk ook een dikke sjaal en muts uit de strandtas. Maar juf toch! Die horen
niet bij de zomer, maar bij de winter!

Verder pakten we de strandtas in om naar het strand te gaan. Daarbij zongen we het liedje “Wij gaan vandaag lekker
naar het strand, lekker naar de zee, pak je zwempak dan mag je mee…”.
Het liedje “Hansje, pansje, kevertje” leerden we in deze periode ook. Hierbij maakten we gebruik van de
muziekinstrumenten de triangel en de xylofoon.
Het was een zonnige periode. Opeens ontdekten we tijdens het buitenspelen onze
schaduw! We merkten dat deze steeds bij ons bleef, hoe hard we ook renden. Onze
schaduw deed ons steeds na. Soms was hij opeens weg of achter ons. Hoe kan dat nou?
Ooo, de zon deed een spelletje met ons. Wat leuk, wij houden wel van spelletjes!!

In de zomer kun je ook gaan kamperen. In de peuterspeelzaal stond een tent in de
huishoek. Iedereen kon in de tent komen spelen, eten/drinken en slapen. Kamperen
vinden we super leuk.
Verder maakten we in deze periode een vis en een mooie kleurige emmer vol met zand.

Dit thema maakte wel dat we allemaal al heel erg veel zin hebben gekregen in de zomervakantie: misschien
kamperen, zwemmen , spelen met water, picknicken, buiten spelen zonder jas …. Jippie, jippie, jeeh!!! Wat zijn we
blij!!

.

Bibliotheek

