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Bijna zomervakantie! 
Nog één week naar school en dan sluiten 
we dit bijzondere jaar af. Een jaar waar we 
u als ouders helaas veel minder hebben 
kunnen zien dan ‘normaal’ en waarin we 
met de kinderen ook niet alles hebben 
kunnen doen zoals we wilden. Maar laten 
we het positief houden: we hebben 
nieuwe dingen geleerd (online les en 
communicatie), we hebben elkaar toch 
kunnen vinden in moeilijke tijden en goed 
kunnen samenwerken, de kinderen 
hebben een ontzettend leuke 
schoolreisdag gehad, meester- en 
juffendag konden we vieren en deze week 
staat ook in het teken van allerlei leuke 
activiteiten! Vandaag gym op allerlei 
opblaasbare toestellen, morgen een 
dansworkshop, donderdag 
afscheidsactiviteiten georganiseerd door 
groep 8 en vrijdag een feestelijke afsluiting 
van dit schooljaar. De kinderen zijn 
komende vrijdag om 12 uur allemaal vrij: 
zomervakantie! Bedankt voor dit jaar en 
we zien de kinderen en u graag terug op 
maandag 23 augustus. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Start na de zomervakantie 
Hoe de wereld er na de zomervakantie uit 
zal zien is nu nog niet duidelijk. Houdt u 
uw mail in de gaten in de laatste week van 
de zomervakantie?  
Als team hebben we besloten de inloop 
voor alle groepen te laten bestaan zoals ze 
nu zijn: dit zorgt voor veel rust en een fijne 
start in de ochtend. Dus de kinderen van 
groep 3 t/m 8 gaan vanaf 8.15 uur naar 
binnen. De kinderen van groep 1 en 2 
blijven op het plein. Het is belangrijk dat 
zij nog even samen kunnen spelen en zo is 
er ook ruimte voor de ouders om een 
afspraak te maken met de juffen of even 
iets door te geven. Ouders van groep 3 
t/m 8 kunnen dit doen door even de 
school in te lopen of een mailtje te sturen 
naar de leerkracht.  
 

Ouderapp Klasbord 
Klasbord is vernieuwd! Dat betekent dat 
wij na de zomervakantie verder gaan met 
de nieuwe versie van Klasbord. U kunt de 
nieuwe versie vast downloaden in de 
appstore (gratis). De app heet Klasbord 
Ouderapp. U krijgt een mail van de 
leerkracht met de nieuwe inlogcode voor 
de start van het nieuwe schooljaar. 
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Schoolactiviteitendag 
De schoolactiviteitendag, ofwel de 
alternatieve schoolreis, was een groot 
succes. Voor de kleuters springkussens, 
intelligente spellen en een goochelaar. 
Voor groep 3 t/m 8 paintball, 
bamboestieken, archery tag, 
bubbelvoetbal, hindernisbaan en 
opblaasactiviteiten. Tussendoor een donut 
en wat drinken en als lunch een patatje en 
een snack. Ook een ijsje mocht natuurlijk 
niet ontbreken. De kinderen hebben het 
geweldig gehad. Ook voor de leerkrachten 
was het heel fijn om iedereen zo blij en 
enthousiast rond te zien lopen. Sommige 
kinderen vonden dit zelfs leuker dan 
weggaan op schoolreis! Geslaagd dus. 
 

 
 

Feestelijke laatste schooldag 
Komende vrijdagochtend heeft de 
ouderraad een gezellige laatste schooldag 
georganiseerd. Het thema is cowboys en 
indianen en de kinderen mogen dan 
natuurlijk verkleed in dit thema naar 
school! 
 

Schoolfoto’s (herinnering) 
Uw kind is op de schoolfoto geweest en 
heeft een strookje meegekregen met 
daarop inloggegevens. Indien u nog foto’s 
wil bestellen, vergeet u dit dan niet 
binnenkort te doen? 
 
 

Zomeractiviteiten 
In de zomervakantie worden er 
verschillende (gratis) activiteiten 
aangeboden: 
 
Stroom en water (zie bijlage): in de eerste 
week van de zomervakantie organiseren 
de cultuurcoach en de buurtsportcoaches 
deze zomeractiviteit voor alle kinderen 
van 7-13 jaar in Emmen. Een spetterende 
dag vol met kunst & cultuur, techniek en 
sportactiviteiten. Op 15 en 16 juli zijn ze in 
Klazienaveen, achter buurthuis de Molen. 
De kinderen zijn, na opgave, één van de 
dagen welkom. De activiteit is gratis. 
 

Doe-ma-mee-dagen (zie bijlage): kinderen 
van 4 t/m 12 jaar kunnen grátis meedoen 
aan drummen, dansen, kunst en techniek 
in de eerste 4 weken van de 
zomervakantie, elke dag op een van de 5 
locaties. 
 

Afscheid collega’s 
Wij zullen deze week afscheid nemen van 
juf Dorinde (groep 1), juf Carla (groep 2), 
meester Ruud (invaller van groep 2), juf 
Linde (invaller van groep 3/4) en juf 
Michelle (intern begeleider). Wij 
bedankten deze fijne collega’s voor hun 
inzet voor de kinderen en de 
samenwerking op school!  
 

Fiets zoveel mogelijk met opa en 
oma en win een dagje uit!  
De 'Zomerchallenge' in Drenthe gaat van 
start in de vakantie! Veilig Verkeer 
Nederland daagt alle opa's, oma's en 
(klein)kinderen in Drenthe uit om in de 
zomervakantie samen zoveel mogelijk te 
fietsen. Samen fietsen is namelijk gezellig, 
goed voor je gezondheid en voor kinderen 
is het belangrijk om veel fietservaring op 
te doen in het verkeer.  
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De Zomerchallenge bestaat uit 
verschillende opdrachten die je tijdens het 
fietsen uitvoert. Je sprokkelt plaatsnamen, 
speelt bingo en fietst een verhalentocht 
van de Drentse schrijver, Chris Vegter. De 
opdrachten zijn gebundeld in een speciaal 
boekje. Onder de deelnemende families 
die alle uitdagingen hebben gedaan, wordt 
een dagje uit in Drenthe verloot! 
Opgeven? Ga naar: 
www.vvn.nl/zomerchallengedrenthe  

 

 
 
Nationale modderdag 
Wij hebben meegedaan met de nationale 
modderdag. Alle kinderen hadden oude 
kleren aan en mochten de hele morgen 
lekker klieren, spelen en ontdekken met 
modder. We hadden een blotevoetenpad 
gemaakt. Ze mochten met modder verven 
en met dieren in een bak met modder 
spelen. Het was een groot succes! 
 

 
 

 

    
   

Thema Ik word 4 
De laatste weken hadden wij het thema Ik 
word 4. In de zomervakantie gaat er een 
aantal kinderen van de voorschool naar de 
basisschool. 
Puk wordt ook 4 en mocht ook even 
wennen bij groep 1. Wij hebben Puk 
samen naar groep 1 gebracht hij ook een 
rugtas mee met wat fruit en drinken erin, 
zodat dat de kinderen konden zien hoe dat 
gaat. 
We hebben er boekjes over voorgelezen. 
Ook mochten de kinderen die van de 
voorschool af gaan in de laatste weken 
trakteren. 
 

http://www.vvn.nl/zomerchallengedrenthe

