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Kalender
 dinsdag 26 juni schoolfotograaf
 dinsdag 26 juni schoolcommissie en MR
 dinsdag 3 juli studiedag groepen 0-4 hele dag vrij, groepen 5-8 ’s middags vrij
 week 23/24 CITO
 maandag 9 juli spreekavond gewijzigde datum i.v.m. kamp groep 7/8
 11,12,13 juli kamp groep 7/8
 maandag 16 juli groep 8 Rijksmuseum
 maandag 16 juli grote schoolschoonmaak
 woensdagavond 18 juli activiteit activiteitencommissie
 Donderdag 19 juli Laatste schooldag; afscheid groep 8 en juf Nineke, feest juf Harmina 40
jaar in het onderwijs.
Alle leerlingen zijn om 13.00 uur vrij. Eten en drinken wordt die dag geregeld.
 vrijdag 20 juli start zomervakantie
We stropen de mouwen op tot de zomervakantie. In alle groepen worden Cito toetsen
afgenomen. In verband met het kamp van groep 7/8 is de spreekavond verschoven naar
maandag 9 juli.
Avondvierdaagse
Vandaag, 8 juni, kunnen de kinderen nog aangemeld worden voor de avondvierdaagse.
Schoolcommissie/MR
Op dinsdag 26 juni nemen we afscheid van Johan en Margrietha Bekker. Beiden hebben
veel gedaan binnen de schoolcommissie en de MR. We willen we jullie heel hartelijk
bedanken voor jullie inzet en enthousiasme.
Schoolfotograaf
Op dinsdag 26 juni maakt foto Koch groeps- en individuele foto’s. Ook is de mogelijkheid om
familiefoto’s te laten maken met niet-schoolgaande broertjes en zusjes. Als u daarvan
gebruik wilt maken dan graag vanaf 8.15 uur in de gang op de bank aansluiten. De foto’s
zullen, zoals het nu lijkt, in de bibliotheek gemaakt worden.
Ambrasoft
Als het goed is, kunnen alle kinderen thuis met Ambrasoft aan de slag. Als het inloggen niet
lukt, graag een mailtje naar directie.dehochte@sgperspectief.nl.
Nieuwsbegrip
De leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 hebben een eigen inlogcode om thuis ook extra
begrijpend lezen te kunnen oefenen.
Mail ParnasSys
U krijgt deze nieuwsbrief ook via de mail. Is dit niet het geval is, dan graag een mailtje sturen
naar directie.dehochte@sgperspectief.nl
Kind op maandag
Deze periode lezen we verhalen over koning David. Het thema dat we bij deze verhalen
verkennen is: Altijd hetzelfde liedje?
Het is vaak hetzelfde liedje in de wereld. Koningen die machtig willen zijn, onderdanen die
gehoorzaam zijn en bang. Het is het liedje dat gezongen werd in de tijd van de bijbel, maar
ook in de wereld van vandaag. Het gebeurt in Syrië, in Rusland, in Noord-Korea. Is het dan
echt altijd hetzelfde liedje? In de bijbelverhalen laat God een ander liedje horen. Het wordt
een gezongen door een jongen met een harp: David. Zijn liederen zijn een nieuw geluid in
het paleis. Later, als David de reus Goliat verslagen heeft, wordt hij toegezongen als een
koning. De zittende koning Saul wordt jaloers en bang; hij wil voorkomen dat David op zijn

troon terecht komt. Is het dan toch weer hetzelfde liedje?
Na de verhalen over koning David staan twee weken in het teken van de Psalmen. Het zijn
oude liederen die al door David gezongen worden. En ook vandaag laten ze nog een
hoopvol geluid horen. Het schooljaar wordt afgesloten met twee verhalen die Jezus verteld
heeft: over de barmhartige Samaritaan en de verloren zoon. Het gaat over situaties die zich
altijd weer voordoen. Over mensen die hulp nodig hebben en mensen die ongelukkige
keuzes maken. Toch hoeft het niet steeds hetzelfde liedje te zijn. Jezus laat zien dat het
anders kan.
Groep 1/2
De afgelopen weken hebben we samen met juf Annemarijn gewerkt over kriebelbeestjes.
Wat was het leuk om in de ontdekhoek heel veel te weten te komen over allerlei beestjes.
De kinderen doen goed hun best om een mooi vaderdag cadeau te maken.
Volgende week maken we het cadeau af en beginnen we met het thema het ziekenhuis.
Fijn dat veel kinderen al spullen meenemen die bij dit thema passen.
Groep 3 /4
Wat zijn we gezellig op stap geweest met groep 5 en 6. De kinderen hebben er samen een
gezellige dag van gemaakt. Geweldig! Ondertussen zijn we gestart met het afnemen van de
CITO toetsen. Volgende week worden de laatste toetsen gemaakt, waaronder rekenen en
spelling. Groep 3 begint maandag met kern 11 van Veilig leren lezen Het verhaal hebben ze
al gehoord. Het gaat over Kum en Bom…... Het is de laatste kern waarbij een werkschrift
wordt gebruikt van de methode. Groep 4 heeft als thema sprookjes. Een leuk thema waarbij
je veel kunt fantaseren.
Groep 5/6
De verhalen uit de Bijbel gaan over koning Saul en koning David. Spannende verhalen, we
hebben ook met elkaar gesproken over ‘Wat durf jij?’ Durf je op te komen voor iemand van
je klas als je ziet dat er iets gemeens gebeurt? Best lastig, maar wel goed om te doen en over
na te denken. De meeste kinderen hebben waarschijnlijk wel verteld dat we bezig zijn met de
cito-toetsen. We proberen hiermee zo rustig mogelijk om te gaan, zodat er niet teveel druk
op komt te liggen. Natuurlijk zijn deze toetsen belangrijk en we hopen dat ieder kind op zijn
eigen niveau voortuitgang laat zien. Gewoon je best doen. Waarom nu toetsen? Het is warm
weer, maar dat kan het ook nog wel een poosje blijven en we willen de toetsen graag klaar
hebben voor de avondvierdaagse. Donderdag 21 juni gaan we naar het Ubbo in
Stadskanaal voor de afsluiting van Lego-league. We hebben bijna voldoende auto’s. De
precieze tijden zijn nog steeds niet bekend, we hebben een richttijd gekregen: van 11.30 tot
12.30 uur. Of dit tijdstip zo blijft, weten we nog niet. U hoort z.s.m. van ons. Ook hoe we het
doen met eten e.d. U bent van harte welkom om te komen kijken.
Groep 7/8
Deze week zijn de cito’s gestart voor groep 7. Cito studievaardigheden, leestempo, rekenen
en spelling werkwoorden zijn afgerond. Volgende week sluiten we cito spelling woorden en
woordenschat af. Volgende week hebben we Go Sports, een mail is verstuurd met de
benodigde informatie. Bij warm weer, denk aan voldoende drinken. Fijn dat ouders willen
rijden en blijven bij dit evenement. De finale van de Lego League komt nu erg dichtbij. Op
donderdag 21 juni gaat deze plaatsvinden. U mag ook komen kijken van 10.00 tot 14.00 uur
bij de Maarsdreef in Stadskanaal. Houd de mail in de gaten komende tijd voor meer
informatie. Wanneer meer info komt, wordt direct bericht. Het opknappen van het schuurtje
van de peuterspeelzaal loopt vertraging op. De staat ervan blijkt minder te zijn dan gedacht.
We wachten af of we vóór de vakantie nog kunnen beginnen. Op dinsdag 3 juli krijgt groep
7/8 een gastles over de kindertelefoon. Van woensdag 11 juli t/m 13 juli gaan we op kamp in
Ellertshaar, we gaan op de fiets. Natasja Fissering en Wendelmoet Kingma gaan samen met
juf Nineke en juf Heleen mee. Fijn dat Natasja en Wendelmoet willen helpen en begeleiden,
bedankt! Ook nu geldt: Houd email in de gaten voor meer informatie. Groep 8 gaat
maandag 16 juli naar het Rijksmuseum in Amsterdam (groep 7 blijft op school). Groep 8 gaat
dinsdag 17 juli een dagje weg met elkaar (groep 7 blijft op school). Donderdag 1 juli is de
laatste schooldag. Deze dag duurt tot 13.00 uur. We nemen deze dag afscheid van groep 8
op school. ’s Avonds is geen programma meer. Vrijdag zijn alle kinderen vrij.
Tot de volgende nieuwsbrief van vrijdag 29 juni.

