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Belangrijke data
Ma. 10 t/m vrij. 15 juli:

Laatste schoolweek

Jaarbijlage 2016-2017
U ontvangt volgende week de jaarbijlage waarin ook de roosters van bijv. de gym zijn opgenomen.

Overzicht van de laatste schoolweek
Zoals we eerder hebben vermeld is de, bij velen bekende, Rode Draad komen te vervallen in verband
met de overgang naar units. Maandag 10 juli zitten alle groepen in de juiste lokalen, en zijn alle units
fysiek gevormd. Aanstaande maandag is het eerste doorschuifmoment en maakt iedereen kennis met
elkaar in de groepsamenstelling van volgend schooljaar. Elke groep ontvangt dan om 08.30u de
‘nieuwe’ 3e en 6e jaars. De ‘nieuwe’ kleuters zijn ook uitgenodigd. Door alle verschuivingen is het niet
voor iedereen helder waar alle groepen zich bevinden. Daarom zullen bij alle ingangen teamleden staan
die ouders en kinderen waar nodig gidsen naar de nieuwe groep. In september zijn voor alle bouwen
de eerste ouderavonden gepland. Voor de ouders van de nieuwe 3e jaars is er op het Leerplein ruimte,
om na het wegbrengen van hun kind, vragen te stellen die niet kunnen wachten tot september.
OB
Maandag

Dinsdag
Woensdag

Donderdag

Vrijdag
OB:08.30u-12.00u

MB

BB

08.30- 10.15uur
Doorschuifmoment
oudste kleuters gaan
naar de MB
(nieuwe kleuters tot
10.00u)
10.15- 14.15uur
Stamgroep

08.30- 10.15uur
Doorschuifmoment
Groep 5 kinderen gaan
naar de BB

08.30- 10.15uur
Doorschuifmoment
8e jaars tot 10.30u
vrij

10.15- 14.15uur
Stamgroep

10.15- 14.15uur
Stamgroep

Stamgroepdag

Stamgroepdag

Atletiek in Brakkestein

Doorschuifochtend
oudste kleuters gaan
naar de MB

Doorschuifochtend
Groep 5 kinderen gaan
naar de BB

Doorschuifochtend
8e jaars vrij!

Voorstelling Ranja
Wel fruitkring
spullen mee
Geen lunchpakket mee
voor 12.00 uur >
Pannenkoeken

Spelletjes; door groep 5
georganiseerd voor groep
3 en 4 op de pleinen
Bij slecht weer in de lokalen

Afscheid 8e jaars
in de stamgroep

08.30-10.30 uur
stamgroep

08.30 -09.15 uur:
Afscheid 5de jaars
Met ouders van de 5e
jaars in de stamgroep.

08.30 -12.00 uur
stamgroep
8e jaars gehele dag
vrij

10.30-11.30 uur
Jaarsluiting
>buiten
Ouders welkom

12.00 – 13.00 uur
Jaarsluiting
>buiten
Ouders welkom

12.00 – 13.00 uur
Jaarsluiting
>buiten
Ouders welkom

Bij slecht weer in de aula
10.30-11.15, zonder ouders

Bij slecht weer in de aula
van 11.30-12.00, zonder
ouders

Bij slecht weer in de
aula van 12.15-13.00,
zonder ouders

12.00 u: groep1/2

13.00 u: gr. 3 t/m 5 vakantie

13.00 u: gr. 6 en 7 vakantie

MB/BB: 08.30u-13.00u
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Activiteitendag
Het was een prachtige leerzame activiteitendag vorige week vrijdag. Een enorme betrokkenheid van
alle kinderen door de enorme betrokkenheid van alle verzorgers van de workshops. Wat een diversiteit!
Een grote mate van dank aan alle ouders en externen die deze dag voor onze kinderen mogelijk hebben
gemaakt! De turnactiviteit van de Hazenkamp was leuk, je kon er salto’s maken of gewoon springen.
Er waren ook professionele freerunners die kwamen helpen met het oefenen van salto’s. Je mocht ook
op de freerunbaan rennen.
Groet Tom uit de Morgenster

Workshop verloskunde
Dinsdag was er een verloskundige in De Roos, samen met een mama met een baby in haar buik.
We hebben al onze leervragen kunnen stellen: “Hoe groeit een baby in de buik?” “Hoe wordt een
baby geboren?” “Waarom is een baby vaak wit als hij net geboren is?” “Hoe lang zit de baby in de
buik?” “Hoe ligt de baby in de buik?” en nog veel meer.
Sommige kinderen mochten de verloskundige helpen voelen waar de billen, het ruggetje en het
hoofdje van de baby lagen! En daarna hebben we naar het hartje geluisterd. Dat klopt veel sneller
dan onze harten! “Het lijkt wel een rapper!” zei een aantal kinderen. Daarmee was meteen duidelijk:
dat moet een jongen zijn. Op de echofoto’s konden we dat ook zien: het is echt een jongen!
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Vossenjacht schooljaar 2017-2018
Beste ouders van de middenbouw
We weten dat we vroeg zijn met dit verzoek. Maar..

Voor onze sprookjesvossenjacht aan het begin van het nieuwe
schooljaar zijn wij op zoek naar ouders die mee willen helpen. De
vossenjacht vindt plaats op woensdag 6 september 2017.
De kinderen gaan die dag op zoek naar allerlei personages uit
sprookjes die rondom de school verstopt zijn. We lopen in twee groepen; vier stamgroepen in de eerste ronde en vier in de tweede ronde.







De eerste ronde is van 8.45 uur -10.15 uur;
Sterrenkijkers, Roodborstjes, Madelieven en de witte Rozen.
De tweede ronde is van 10.30 uur -12.00 uur;
Waterlelies, Regenboog, Vuurvliegen en de gele Rozen.
De gewenste hulp:
Vier personen per stamgroep om vos (sprookjesfiguur) te zijn;
Ongeveer 6/7 personen om groepjes van ong. 5 kinderen te begeleiden.
U kunt zich aanmelden bij de stamgroepleerkracht.
Bij voorbaat, onze hartelijke dank!
Team middenbouw.

Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad
Op donderdagavond 29 juni is de MR voor de laatste keer van dit schooljaar bij elkaar gekomen om de
agendapunten van deze bijeenkomst te bespreken. Tijdens deze vergadering zijn tevens twee nieuwe
leden welkom geheten. Isa Claassens versterkt de personeelsgeleding en vervangt Mw. Wenda Braam,
en Pauline Cobussen gaat dit doen voor de oudergeleding en vervangt hiermee Hans Vriends. Wij
wensen hen veel succes toe voor het komend schooljaar. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen op 29 juni. De management rapportage en het jaarplan zijn toegelicht door de directie. Bij de
managementrapportage is teruggekeken naar het afgelopen jaar en is o.a. gesproken over de Cito
eindtoets, het spellingonderwijs en de implementatie van het VVTO. Voor het jaarplan is gekeken naar
de speerpunten voor aankomend schooljaar. Hier zal de aandacht gevestigd blijven op o.a. het levend
taal- en spellingonderwijs en het rekenonderwijs. Daarnaast is het wereldplein volop in ontwikkeling.
Het formatieplan is goedgekeurd. In weekbulletin 37 is de bemensing voor volgend schooljaar terug te
vinden. De data voor de MR bijeenkomsten volgend jaar zijn gepland en kunt u t.z.t. op de site van de
Lanteerne terug vinden.
Wanneer u de volgende keer graag een vergadering bij wilt wonen, meldt uzelf dan even aan bij
MR@delanteerne.nl
Op de site vindt u de jaarplanning terug. http://www.delanteerne.nl/ouders/mr.aspx
Als laatste wensen wij u allen een zonnige vakantie toe!
Met vriendelijke groet,
De medezeggenschapsraad
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Bouwdorp Sjano

19-20-21-22-23-24 augustus 2017

Kom dan naar het zomer bouwdorp van SJANO!!!
Klik hier voor meer informatie.
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