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Belangrijke data
Ma. 3 t/m vrij. 7 juli:
Do. 6 juli:
Do. 06 en vrij. 07 juli:
Vrijdag 07 juli:

Verhuizing naar units
Afscheid oudste kleuters; gr.1 vanaf 12.00u vrij
Kamp 8e jaars
Afscheid 5e jaars; gr.3 en gr. 4 vanaf 12.00u vrij

Verhuizen van groepen
Volgende week verhuizen tien groepen naar hun nieuwe lokaal in de unit. In onderstaand schema ziet
u welke groep wanneer verhuist en weet u tevens waar u uw kind de dag na verhuizing kunt brengen.
Alle voorbereidingen zijn in beeld gebracht en vele zijn reeds uitgevoerd of in gang gezet. Een aantal
technische uitvoeringen gebeurt in de vakantie en indien niet dringend daarna.
De kinderen van de groep die verhuist, zijn op het moment van verhuizing op het Leerplein. Uiteraard
zullen er ook waar mogelijk kinderen ingezet worden bij deze overgang. Ook heeft zich een aantal
ouders bij de stamgroepleider(s)aangemeld mee te willen helpen.
Op vrijdag 7 juli zijn dan alle units fysiek gevormd en kan op maandag 10 juli het eerste wenmoment
plaatsvinden in de groepen zoals die in schooljaar 2017-2018 eruit zien.
Wanneer
Maandag 3 juli
08.30-11.30

Vissen naar voormalig lokaal Springplank

11.30- …...

Madelieven naar lokaal Vissen

Dinsdag 4 juli
08.30-11.30

Vogels naar lokaal Madelieven

11.30- …...

Waterlelies naar voormalig lokaal Klaprozen

Woensdag 5 juli
08.30-11.30

Bijenkorf naar Waterlelies

Donderdag 6 juli
08.30-11.30

Krekels naar Bijenkorf

08.30-11.30

Pimpelmezen naar Vogels

11.30- …...

Bergkristal naar Pimpelmezen

11.30- …...

Morgenster naar Krekels

Vrijdag 7 juli
08.30-11.30

Regenboog naar Bergkristal

11.30- …...

Zonnebloemen naar Regenboog
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Waarom kunnen vissen onder water ademen?
Op woensdag 14 juni werd er in onze klas gevraagd te helpen met de leervraag van de kleuters:
” Waarom kunnen vissen onder water ademen”, in het atelier wat de aarde biedt.
Wij werden uitgekozen. We gingen als eerste naar de tuin van Trees, daar gingen we visjes vangen.
Toen we terug waren op het leerplein gingen we ze onderzoeken. Toen we klaar waren met helpen
hebben we een vis ontleed. We kwamen er snel achter dat de schubben heel hard zijn dus pakten we
een nijptang om hem open te knippen. Het gevolg: we roken de rest van de dag naar vis. We hebben
veel ontdekt samen, maar het antwoord op de vraag is nog niet gegeven…
Maja en Joris

Thera houdt huis op het NK zwemmen!
Op het Nederlands Junioren en Jeugd Kampioenschap zwemmen Lange baan in Eindhoven, heeft Thera
Janssen uit de Springplank weer van zich laten horen. In de 4 dagen, van 15 t/m 18 juni, die het
kampioenschap duurt, zwom zij 13 individuele afstanden. Op 12 afstanden behaalde zij het podium,
waarvan 9x Goud (!!) en 3x zilver. Op de 50 mtr. rugslag zwom zij zelfs in een tijd onder het bestaande
Nederlands record voor 12 jarige, echter de winnares van de 50 mtr. rugslag was met 0,2 seconde
net iets sneller, waardoor het nieuwe record net niet op naam van Thera komt te staan. Hiernaast won
Thera met haar estafette ploeg op de 4x 200 mtr. vrije slag ook nog een zilveren medaille. Thera heeft
laten zien dat zij haar pas verworven KNZB/NOC*NSF topsport status ‘Nationaal talent’ meer dan
waard is.

