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Nieuws uit de onderbouw

- Kas & Pas

Met de voorstelling van Ajuparaplu over de dierendokter
hebben we het nieuwe thema over dieren geopend. Wat een
geweldige voorstelling was het en wat leren we al veel over
de dierendokter, de puppytraining en de dieren op de
kinderboerderij en in de dierentuin. Ook de peuters doen
mee met het thema en zij hebben echte rupsjes in de groep!

- Terugblik studiedag
- Agenda komende

weken

Welkom!
Wij heten van harte
welkom bij de
peutergroep van de
WipWap: Yigithan en
Malou en in groep 0/1:
Zeynep, Liene en Melle!
Wij hopen dat zij en hun
ouders/verzorgers een
fijne tijd bij ons op het
IKC hebben.

Nieuws uit de middenbouw
De kinderen van groep 5 zijn druk bezig om textiel in te
zamelen voor de Textiel Race. Er is al heel wat verzameld en
er wordt binnenkort een echt Repair Café georganiseerd om
kapotte spullen te repareren. Mocht u thuis nog wat hebben
liggen, alles is van harte welkom!

Nieuws uit de bovenbouw
De kinderen van groep 8 ontvangen vandaag de uitslag van de Eindtoets. Wat hebben ze ontzettend
hun best gedaan en wat zijn we trots op ze! Inmiddels zijn ze druk bezig met het oefenen van de
eindmusical en gaan ze binnenkort op schoolkamp! De kinderen van groep 6 en 7 gaan nog met elkaar
op schoolreis. In verband met het samenvallen met de Avondvierdaagse zijn we druk bezig met het
zoeken naar een andere datum. We hebben goede hoop dat dit gaat lukken! Meer informatie hierover
volgt nog.

Sponsorloop

Wat een geweldige sponsorloop hebben we vandaag gehad! Wat fijn om zoveel
ouders en andere belangstellenden langs de kant te zien om de kinderen aan te
moedigen! Ook de bewoners van ‘t Woolde hebben ontzettend genoten! De
opbrengst wordt volgende week bekend gemaakt.
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Avondvierdaagse

Terugblik studiedag

Vandaag heeft uw zoon of dochter een brief meegekregen over
de Avondvierdaagse. Deze vindt plaats van 13 t/m 16 juni. Wilt u
het ingevulde strookje en het gepaste bedrag voor donderdag
26 mei laten inleveren bij de leerkracht van uw kind?

Op woensdag 11 mei hadden we met
elkaar een mooie studiedag. In de
ochtend stond bewegend leren op
het programma. Beweging zorgt voor
het beter kunnen onthouden en
toepassen van het geleerde.

Baastrainingen
Komende woensdag sluiten zowel de kinderen van groep 8 als
de kinderen van groep 5 hun Grote & Kleine Baastraining af met
een leuke activiteit op school. Tijdens de trainingen dit afgelopen
jaar hebben de kinderen van groep 8 zich kunnen voorbereiden
op de overgang naar het voortgezet onderwijs en geoefend in
hun mentorrol naar de jongere kinderen op school. De kinderen
van groep 5 hebben een goede voorbereiding gehad op de
overgang naar de bovenbouw na de zomervakantie.

Na een introductie zijn we actief aan
de slag gegaan. Zowel binnen als
buiten hebben we verschillende
opdrachten gedaan rond spelling,
lezen en rekenen.
In de middag hebben we met elkaar
gesproken over wereldoriëntatie en hoe
we dat komend schooljaar gaan
vormgeven op de leerpleinen en in de
bouwen. Het was een waardevolle dag
met mooie opbrengsten!

Inloopmomenten
Op dinsdagochtend 14 juni en vrijdagmiddag 10 juni organiseren
we inloopmomenten op school voor (nieuwe) ouders en andere
belangstellenden! Tijdens deze momenten kunnen jullie de
kinderen aan het werk zien in de groepen en op de leerpleinen.

Agenda komende weken
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Groepsverdeling
Op dit moment zijn we achter de schermen druk bezig met de
formatie en de groepsindeling voor komend schooljaar. Het is
ieder jaar weer een hele puzzel waar we zorgvuldig mee om
willen gaan. In de komende weken zullen we de kinderen en u
hierover verder informeren.

Kas & Pas
Enige tijd geleden heeft u via Parro een betaallink voor de
vrijwillige ouderbijdrage ontvangen. We zien dat al veel ouders
deze link hebben gebruikt, waarvoor hartelijk dank! Mocht u dit
nog niet hebben gedaan en alsnog de ouderbijdrage willen
betalen, dan kunt u nog steeds de link in Parro gebruiken.

AANMELDEN
4 JARIGEN
Op dit moment zijn wij achter de schermen al weer
druk bezig met de groepsindeling voor het nieuwe
schooljaar. Mocht uw kind in de komende maanden 4
jaar worden en nog niet zijn ingeschreven, wilt u dit
dan z.s.m. doen? U kunt hiervoor contact
opnemen met Froukje Susanna
(froukje.susanna@symbiohengelo.nl
of via 074 – 2425779).
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Dinsdag 24 mei
Donderdag 26 mei
Vrijdag 27 mei
Maandag 6 juni
Vrijdag 10 juni
13 juni – 16 juni
21 juni – 23 juni
Vrijdag 24 juni
Vrijdag 1 juli
4 juli – 7 juli
Donderdag 7 juli
Maandag 11 juli
Dinsdag 12 juli
Donderdag 14 juli
Vrijdag 15 juli

Inloopochtend
Hemelvaart – kinderen vrij
Kinderen vrij
Tweede Pinksterdag – kinderen vrij
Inloopmiddag
Avondvierdaagse
Schoolkamp groep 8
Studiedag – kinderen vrij
Rapporten gaan mee
Voortgangsgesprekken (facultatief)
Wisselmiddag – kinderen groep 8 vrij
Afscheidsavond groep 8
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag
Start zomervakantie – kinderen vrij

