Grou, 5-7-2021

Aan de ouders
Stop! Het jaar is op
Stop! Het jaar is op.
Maak een grote emmer sop.
We ruimen alle spullen op.
Stop! Het jaar is op.
We poetsen de puzzels.
Halen alles uit de kast.
We kloppen de kleden,
dus houd ze stevig vast.
Mijn gymtas, mijn beker
gaan natuurlijk mee naar huis.
De plant van ons groepje
logeert bij iemand thuis.
We zwaaien naar juffie,
van mij krijgt ze een zoen.
Vakantie. Vakantie.
Wat zal ik eens gaan doen?
Stop! Het jaar is op.
Maak een grote emmer sop.
We ruimen alle spullen op.
Stop! Het jaar is op,
het jaar is op!
Toedeliedoo!
Zeg maar dag met je handen.
Zeg maar dag toedeliedoo.
Laat je handen lekker waaien.
Zwiebelezwaaien doe je zo!
Adieu! Tot ziens!
Auf wiedersehn. Goodbye.
Het jaar is om. Het jaar is klaar.

Adieu! Tot ziens!
Auf wiedersehn. Goodbye.
Toedeliedoo!
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Bijna vakantie
Zitten we alweer in de laatste week. Het was dit jaar
een vreemd, maar toch ook wel weer mooi jaar.
Soms gingen dingen anders, maar anders is eigenlijk vaak
ook leuk: op een andere manier les, pauze, Nijdjipfeest,
musical of op een andere manier Klasse!dag.
We hebben zeker ook weer van dit jaar genoten.
Iedereen bedankt en straks een goede vakantie.
Deze week
In de vorige twee weken hadden de meeste groepen al
hun geslaagde alternatief voor het schoolreisje. Deze
week hebben de groepen 1/2 en 3/4 nog hun Klasse!dag.
Een voorstelling en gezellige dingen samen doen.
Daarnaast nemen we deze week afscheid van groep 8.
Vorige week hadden ze al een mooie voorstelling
(camping-festival) gehouden voor familie en leerkrachten
en was het officiële afscheid. Komende woensdag is het
omkeerfeest. Alle groepen nemen dan om en om
afscheid van groep 8. Groep 8, het ga jullie goed!
Deze week wordt er veel opgeruimd. Dus een plastic
tas meenemen is wel verstandig. O ja en check nog even
de gevondenvoorwerpen-bak.
Vrijdag is de laatste dag. Kinderen komen 11.15 uur uit.

Nieuwe juffen (3/4 en 6 en 7)
Ik had u vorige week al verteld dat in groep 6 en 7 juf
Ymie komt. Ze was vandaag even op school om even
kennis te maken met de groep en met de collega’s.
Voor groep 3/4 hadden we nog een vacature. Gelukkig
is die ook ingevuld.
Volgend jaar komt juf Ilona voor groep 3/4.
Juf Ilona is vanaf 2018 leerkracht en heeft erg veel zin
om bij ons op school te beginnen. Zij staat dan op
woensdag en donderdag voor de groep en op de andere
dagen staat juf Annemieke voor de groep. Juf Simona en
juf Annemieke geven ook gedurende de week extra
ondersteuning (zoals verteld in de formatiebrief).
De formatie is dus rond. We kunnen starten met het
nieuwe schooljaar!

Nieuwe ouderapp
Na de vakantie start de hele vereniging met een nieuwe
ouderapp. Dit is de app SocialSchools.
Hij is vergelijkbaar met Parro, maar heeft meer
mogelijkheden en krijgt vanaf oktober een duidelijke
verbinding met onze nieuwe website.
Het is op den duur de bedoeling dat alle communicatie
via deze overzichtelijke ouderapp gaat.
We stoppen dus met Parro. Vanaf 1 oktober kunnen we
Parro écht niet meer gebruiken en kunnen we niet meer
inloggen. Op Parro staan nog veel mooie foto’s die u
wellicht wil bewaren. Het is handig om die dan in de
komende periode te downloaden.

Boek ‘n trip
Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de
auto? Speciaal voor kinderen die nog geen ervaring hebben
met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek ‘n
Trip! Met de online Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en
augustus gratis de leukste e-books en luisterboeken op een
telefoon of tablet. Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de
selectie zomerboeken per leeftijdscategorie en download je
ze in de online Bibliotheek-app. Geen gedoe: je hoeft er niet
voor naar de bibliotheek, geen lid te worden en ook niet te
zeulen met boeken. Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de
spannendste avonturen en voorkom of verhelp je ook meteen
een leesachterstand. Leuk, en handig! Lees en luister nu via
de online Bibliotheek-app!

U kunt trouwens ook al vast even kijken op de website
van SocialSchool of mogelijk de app al installeren. Na de
zomervakantie krijgen alle ouders een uitnodiging om
zich te koppelen met deze nieuwe ouderapp.
Tevredenheidsonderzoek
In maart en april hebben ouders (25%) en kinderen
(99%) een tevredenheidsonderzoek ingevuld. Over het
algemeen was iedereen tevreden over de Nijdjipskoalle.
Natuurlijk waren er ook aandachtspunten. De uitslagen
staan op de algemeen toegankelijke website “Scholen op
de kaart”. U kunt het HIER vinden. Goed om eens te
bekijken.
Belangrijke data snel na de vakantie
- 23 augustus, eerste schooldag
- Tweede schoolweek (week van 30 aug) zijn de
startgesprekken.
- 10 september: FFF spelletjesdag (rond school)
- 24 september: Teamstudiedag, kinderen vrij.
Vakanties 2021-2022
22 aug:
laatste dag zomervakantie
24 sept:
studiedag team, kinderen vrij
16-24 okt:
herfstvakantie
25 dec-9 jan: kerstvakantie
19 feb-28 feb: voorjaarsvakantie
28 februari:
studiedag PCBO, kinderen vrij
15-18 apr:
Pasen
23 apr-8 mei: meivakantie (2 weken)
26 mei- 29 mei: Hemelvaartsweekend
6 juni:
Pinkstermaandag
7 juni:
studiedag team, kinderen vij
16 jul-28 aug: zomervakantie
Groet en goede vakantie,
Team Nijdjipskoalle,
Johan Meesters

Festival
Zomerboek voor groep 3 t/m 7, te downloaden voor wie het
leuk vindt om in de vakantie alvast bezig te zijn met leuke
opdrachten van volgend schooljaar! Ze worden gemaakt door
de uitgever van onze meeste methodes. Leuk om te doen.
TIP! Bekijk alle boekjes:
Zomerboek Festival | basisonderwijs (malmberg.nl)

