
 

 
 
 
 
Algemeen 
Kom maar op!  
Dat kun je zeggen als je iemand uitdaagt. Ook is het 
een manier om moed te tonen en problemen niet uit 
de weg te gaan. 
We hebben deze week tijdens de weekopening en in 
de klassen gesproken over wie of wat hen moed 
geeft. Als je iets heel spannend vindt en geen stap 
durft te zetten. Wie of wat zorgt er dan voor dat je het 
toch kunt doen? 
De verhalen van David en Goliath die we deze week 
horen, sluiten goed aan bij moedig zijn. 
 
Museumbezoek 
Vrijdag 1 juli gaan we met de groepen 5 t/m 8  met de 
bus naar het Rijksmuseum in Amsterdam. De ouders 
van deze groepen hebben hierover al een mail met 
informatie ontvangen. 
 
“In een museum mag je nooit ergens aankomen... 
behalve tijdens deze kennismaking met het dagelijkse 
leven uit de Gouden Eeuw.  
Tijdens de actieve rondleiding worden alle zintuigen 
van de leerlingen aangesproken.  
De leerlingen proeven specerijen uit verre landen, 
ruiken het atelier van Rembrandt, voelen hoe zacht de 
jurken van rijke dames waren en ontdekken de 
geluiden van de Nachtwacht.” 
 
Vacature 
Vorige week dinsdag hebben we 
sollicitatiegesprekken gevoerd met twee kandidaten. 
Beiden waren startende leerkrachten, maar leken ons 
heel geschikt om bij ons aan de slag te gaan en 
ervaring op te doen. 
Helaas hebben beiden laten weten niet voor ons te 
zullen kiezen. De een heeft voor een andere school 
gekozen, de ander heeft laten weten liever eerst de 
opleiding volledig af te willen ronden.  
Heel jammer! Dit betekent dat we nog steeds geen 
nieuwe collega aan u kunnen voorstellen.  
 
Het team heeft samen een noodplan opgesteld dat we 
gaan inzetten als we echt geen geschikte collega op 
tijd gaan vinden. Met dit plan voorkomen we dat een 
groep eigenlijk geen les kan krijgen. 
In de volgende nieuwsbrief zullen we u het noodplan 
toelichten. Hopelijk blijkt het niet nodig…. 
 
Studiedag 
Op woensdag 29 juni staat een studiedag gepland. 
Alle leerlingen zijn deze dag vrij. 
Wij gaan ons verdiepen in de mogelijkheden die 
Gynzy heeft m.b.t. leerlijnen en portfolio.  
Ook evalueren we waar we mee bezig zijn. En 
natuurlijk blikken we vooruit.  
Denkt u er aan om eventuele opvang zelf in te lichten. 

Kanjer  
Een van de lessen van Max en kleine 
kanjerverhaaltjes "het uitstapje" heeft als doel 
kinderen voor te bereiden op een uitstapje en hoe je 
iemand kan helpen die het spannend vindt.  

 
Aap was ondeugend 
en maakte de gordel 
los. Ooh dat is 
gevaarlijk, wat als de 
buschauffeur moet 
remmen. En konijn 
vond het spannend 
om te glijden.  
Maar gelukkig 
vonden de kinderen 

3 oplossingen. Je kan opzij gaan zodat hij terug kan 
gaan, of het voordoen en elkaar helpen door het 
samen te doen. Gelukkig wilde Max met konijn samen 
van de glijbaan.  Aap 
was onhandig op de 
schommel en viel. Wat 
doe je dan? Ook hier 
konden de kinderen 
goed op antwoorden. 
Je gaat hem troosten, 
helpen en geeft hem 
een pleister.  
 
Alle kinderen zijn 
geslaagd en mogen 
mee op schoolreis. 
Kijken of ze het hier 
goed kunnen toepassen. 
 
Bijlagen 

- Kinderboerderijdag 

- Online ouderavond over gamen 

 
 
 
Agenda 
Zo 19 juni  Vaderdag  
Wo 22 juni    CJG-inloop 8-9 u 
Ma 27 juni   MR 
Wo 29 juni  studiedag, alle leerlingen vrij  
Vr 1 juli   Rijksmuseum gr 5 t/m 8 
 
Met vriendelijke groet, 
Lizeth Vellekoop 
Directeur 
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Op zondag 3 juli wordt op Kinderboerderij de Dierenploeg, de kinderboerderij dag gehouden. 

Tijd: 13.30 uur tot 16.30  uur.  

Kinderboerderij de Dierenploeg is gevestigd aan de Vlimmeren 1 te Zevenbergen.  

Parkeren kunt u bij het evenementen terrein aan de Kristallaan, of langs de Galgenweg.   

De toegang is gratis en de kinderen kunnen een activiteitenkaart kopen voor € 5,00 waarop ze 

aan alle activiteiten kunnen deelnemen, inclusief een portie poffertjes, een lekker ijsje en een 

beker limonade.   

De draaimolen zal dit keer helaas ontbreken, omdat deze al andere afspraken had.  

En ook het schapen scheren is al gebeurd. 

Maar er zijn nog volop andere leuke programma onderdelen, zoals: 

 

• Zaadbommen maken    * varkensrace 

• Armbandje vilten van schapenwol  * Schminken 

• Springkussen     * Een tochtje met de huifkar  

• Boom klimmen     * Kegelspel 

• Eendjes vissen     * Boerengolf 

• Eierrace      

• Op de activiteitenkaart  krijgen de kinderen ook een portie poffertjes, een ijsje en  limonade 

of fruitwater. 

 

Dit betekent dus  voor € 5,00  een complete middag vol spelplezier. 

  

Wij hopen weer veel kinderen, met ouders, oma’s en opa’s, op de kinderboerderij te mogen 

verwelkomen. 

Verdere info: www.dedierenploeg.nl 

 

  

http://www.dedierenploeg.nl/


 
 

Wat als je kind de hele zomervakantie niets anders wil dan gamen?  Zie jij de discussies al 

aankomen deze zomervakantie…?  Mag de tablet mee naar de camping?  Heb je een leuke dag 

gepland, maar blijft je kind liever thuis? Hoe zorg ik dat mijn kind weer uitgerust aan het nieuwe 

schooljaar kan beginnen?    

De zomervakantie is een lastige periode voor (risico)gamers omdat structuur vanuit school en 

vrijetijdsbesteding wegvalt.   

Op 30 juni om 19:00 uur geven Novadic-Kentron Preventie en Helder Theater jou de tips & trucs 

om de regie te nemen deze zomervakantie.  

Een uur vol met informatie, grappige en herkenbare scenes en interactiemogelijkheden om jouw 

persoonlijke vragen te stellen.   

Meld je gratis aan via Novadic-Kentron - WebinarGeek om mee te kijken én met meer vertrouwen 

de vakantie in te gaan!  

Bij aanmelding is later terugkijken ook mogelijk.  

https://ggdwestbrabant.us9.list-manage.com/track/click?u=62a250ad16c514ce74a3905c3&id=1549f32fbb&e=f5da55ddb4

