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AGENDA
Activiteiten:
12 t/m 16 juni
18 juni
23 juni
27 juni
7 juli

Kamp groep 8
Vaderdag
Juffendag
OMR vergadering 19.30 uur, Meerpaal
Feestelijke ouderavond

In deze fase van het schooljaar gebeurt veel. Er zijn veel vrije dagen en gelukkig zijn dat dit jaar al echte
zomerse dagen geweest. Maar ook activiteiten als schoolreisjes, de toetsen, juffendag en de sportdagen
maken dat de zomer echt begonnen is.
We zijn in april begonnen met Gynzy op de Ipad in groep 4 en 5. De kinderen doen de verwerking van de
vakken rekenen en spelling via de IPad. De leerkracht kan op de eigen Ipad precies zien wat de kinderen
doen. Volgend schooljaar zullen de groen 4,5 en 6 met deze software blijven werken. In de groepen 7 en
8 zal ook een aanzet gemaakt worden voor deze manier van werken.
De kinderen werken daarbij op hun eigen niveau. Dit draagt bij aan het gepersonaliseerd leren en het
eigenaarschap in het leren. Het maakt de les ook heel interactief. In plaats van dat de kinderen pas bij
het nakijken van het werk horen of ze het werk goed gemaakt hebben, geeft het systeem dat nu direct
terug. Het leren gaat hierdoor aanzienlijk sneller. Natuurlijk blijven de leerkrachten de instructies geven
en de kinderen aanwijzingen geven bij het leren.
Volgend schooljaar gaan we ook Engels geven in alle groepen. De kinderen leren Engels op een leuke
manier; Engelse woordjes en zingen zijn onderdeel van het leren van Engels vanaf groep 1. Kortom, we
blijven het onderwijs verrijken en ontwikkelen.
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Fancy fair
De fancy fair was een groot succes! De leerlingen hebben prachtige spulletjes gemaakt en
verkocht. Ook hebben de ouders van de OR veel werk verzet. De OR heeft de zolder
helemaal opgeruimd en spullen uitgezocht die verkocht konden worden. De totale
opbrengst van de fancy fair is €289,-.

Flessenactie
De flessenactie loopt nog tot de zomervakantie. Helaas gaat de flessenactie niet zo hard als
we hadden gehoopt. De opbrengst tot nu tot is €35,45. Het statiegeld kan op school
ingeleverd worden, maar eventuele mogen ook lege flessen worden gebracht. De
leerlingen van de leerlingenraad zorgen dan dat deze flessen worden omgewisseld voor
statiegeld.

Feestelijke ouderavond
De feestelijke ouderavond stond gepland op donderdag 29 juni. We hebben bij het inplannen van deze
avond even niet gedacht aan de schippersouders en we willen juist ook graag dat zij erbij kunnen zijn!
Daarom hebben we in overleg met de OR besloten om de feestelijke ouderavond te verplaatsen naar
vrijdag 7 juli van 17.00 uur tot ongeveer 19.00 uur. Op dit tijdstip kunnen ook onze jongste leerlingen er
de hele voorstelling bij zijn! Er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje.

Moestuin
Misschien hebt u ze al gezien; onze prachtige moestuinbakken in de schooltuin! In verschillende
groepen zijn we al bezig met het planten van zaadjes en het verzorgen van stekjes. Dit sluit natuurlijk
ook perfect aan bij ons huidige thema ‘gezondheid’.
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Schoolreisjes
De schoolreisjes zijn op maandag 17 juli. Groep 1 t/m 5 gaan naar het Dolfinarium in Harderwijk en
groep 6 en 7 gaan op expeditie in Kameleondorp in Terherne! Meer informatie over de schoolreisjes,
zoals de vertrektijden, ontvangt u nog via de groepsleerkracht.

Kamp Hattem
De leerlingen van groep 8 vertrekken maandag 12 juni naar Hattem voor de 60e editie van het Nationaal
Kamp! Het thema van dit jubileumjaar is ‘Mollenvangers op de Molencaten’. Op www.obsdedam.nl kunt
u meer lezen over dit thema.

Met vriendelijke groet,
Team OBS de Dam
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