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De kanjer van de maand juni is Daim
Daim is uitgekozen om kanjer van de maand te worden,
omdat hij enorm vooruit is gegaan in groep 5/6 en een
echte kanjer is!
De kinderen uit groep 5/6 vinden het volgende van
Daim:
 Hij is een goede vriend.
 Hij gaat goed met iedereen om en doet lief tegen
andere kinderen.
 Hij kan goed skateboarden.
 Hij is origineel en heeft veel fantasie tijdens het
tekenen.
 Hij is goed in rekenen en doet het goed op school.
 Hij is aardig en grappig.
 Hij houdt zich goed aan de kanjerafspraken.
 Hij zit lekker in z’n vel.

 Hij is behulpzaam.

Afscheid groep 8
Op maandag 3 juli heeft groep 8 de bbq en de
eindmusical, hiermee sluiten zij hun basisschoolperiode
af. Na de zomervakantie stromen zij uit naar diverse
Voortgezet Onderwijs scholen. Hieronder de namen
van de kinderen, de scholen en het niveau waar zij naar
uitstromen:
 Mina – het Griftland College - Mavo
 Lina – het Baarnsch Lyceum - Havo
 Noumidia – het Griftland College - Mavo
 Sophie – het Baarnsch Lyceum – Atheneum
 Dielli - het Baarnsch Lyceum - Havo
 Eline - het Baarnsch Lyceum - Gymnasium
 Caner - het Baarnsch Lyceum - Havo
 Mathijs - het Griftland College – Havo/VWO
 Noghman – het Trivium College – VMBO-K
 Cristian – het Waldheim College - Mavo
 Sebastiaan – Guido de Bres– VMBO-K
 Soheb – het Element – VMBO-K
 Jennifer – het Nieuwe Eemland College –
Mavo/Havo
 Yuri – Farel College - VWO
 Martine - het Baarnsch Lyceum – Atheneum
 Sude - het Baarnsch Lyceum - Havo
 Julia – het Rhedens – Mavo/Havo
We wensen deze Kanjers allemaal heel veel succes op
hun nieuwe school!!
Alle vrijwilligers bedankt
Een heleboel ouders/verzorgers staan regelmatig voor
ons klaar om te helpen op school. Daarnaast ook wel
opa’s en oma’s en vrijwilligers die zich via stichting
Balans of spontaan bij ons aangemeld hebben. Wij
willen alle vrijwilligers bedanken voor al het werk wat
verzet is! Wij zijn erg blij met jullie! Namens alle
collega’s BEDANKT!

Gecertificeerd taalcoördinator
Het afgelopen schooljaar ben ik druk bezig geweest
met de cursus taalcoördinator. Ik heb acht
cursusdagen gevolgd, waarbij de verschillende
taalgebieden aan bod zijn gekomen en alles wat
belangrijk is omtrent taalonderwijs (begrijpend lezen,
stellen, spelling, woordenschat, technisch lezen,
leesbevordering, taal in de onderbouw, toetsgegevens
analyseren en een dag over coachen). Daarnaast heb ik
een taalbeleidsplan 2017-2020 geschreven voor de
PWA, die naadloos aansluit op het taalbeleidsplan van
dit schooljaar. Op donderdag 1 juni heb ik een
presentatie gegeven over het taalbeleidsplan en
daarna heb ik mijn certificaat in ontvangst mogen
nemen. Ik vond de cursus erg leuk, leerzaam en zinvol
om te doen en het is mooi dat ik op het gebied van taal
veel voor de school kan betekenen. We waren al goed
op weg, maar dit gaan we de komende jaren nog verder
uitbouwen.
Jennifer van Asselen, leerkracht groep 3/4
VakantieBieb app
Deze zomer komt de bibliotheek weer met een nieuwe
editie van de VakantieBieb-app met leuke jeugd-ebooks voor leerlingen van groep 3 t/m 8. De
VakantieBieb is geopend vanaf 1 juni t/m 31 augustus.
De app is gratis te downloaden in de App Store en
Google Play Store. Als je de app hebt gedownload vind
je een gratis leespakket voor de hele familie, dus ook
de ouders kunnen gratis meelezen. Vorig jaar zijn
dankzij de VakantieBieb-app duizenden kinderen in de
zomer blijven lezen. Een geweldige ontwikkeling, want
door te blijven lezen tijdens de vakantie wordt een
terugval van AVI-niveau tegen gegaan.
Lees je graag op een tablet? Dan kun je met een
bibliotheekabonnement het hele jaar e-books kiezen.
Kijk op de site en ontdek hoeveel e-books er voor jou
zijn.
Van de oudervereniging
De oudervereniging wil alle ouders/verzorgers
bedanken die hebben geholpen om de activiteiten dit
jaar te organiseren en te begeleiden. De kinderen
hebben hierdoor veel plezier gehad!
We wensen de leerlingen van groep 8 en hun ouders
heel veel succes toe op de middelbare school.
In het nieuwe schooljaar wordt weer begonnen met de
Jantje Beton loterij voor groep 6-7-8 en de Algemene
Leden Vergadering staat gepland op 21 september.
We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie toe!

Gevonden voorwerpen
Er liggen nog heel veel gevonden voorwerpen in de bak
in de gang waaronder vesten, schoenen, petten etc.
Maandagmiddag en -avond zullen wij alle spullen aan
een waslijn hangen bij de hoofdingang zodat het goed
zichtbaar is voor iedereen. Dinsdagochtend zal dit
nogmaals worden opgehangen maar dan bij de
kleuteringang. Wat niet wordt meegenomen zal naar
spullenhulp worden gebracht.
Het gymrooster voor 2017-2018
Hieronder het gymrooster voor na de zomervakantie
voor groep 3 t/m groep 8.
Maandag toestelles
Groep 5/6 8:30 uur - 9:15 uur
Groep 3/4 9:15 uur - 10:00 uur
Groep 7/8 10:00 uur -10:45 uur
Dinsdagmiddag spelles
Groep 3/4 13:45 uur tot 14:30 uur
Vrijdagmiddag spelles
Groep 7/8 13:00 uur tot 13:45 uur
Groep 5/6 13:45 uur tot 14:30 uur
Studiedagen in het nieuwe schooljaar
Voor wie het handig vindt om vast in de agenda te
zetten staan hieronder de geplande studiedagen voor
het nieuwe schooljaar. Alle kinderen zijn dan vrij.
Maandag 18 september 2017
Woensdag 1 november 2017
Vrijdag 16 februari 2017
Vrijdag 8 juni 2017
In de eerste week na de zomervakantie ontvangen alle
oudste kinderen van het gezin de nieuwe jaarplanning.
Deze zal tevens ingevuld worden in de agenda van ons
communicatiesysteem.
Namens de collega’s van de PWA wens ik jullie een
hele fijne zomervakantie. Anja Luitjes

