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Kalender volgende week:
Ma
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Do

22 juli:
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23 juli:

Offerfeest
Crazy 88 in Baarlo groep 8
Eindejaarsuitstapje groep 6
Eindfilm groep 8; 19.30 uur Hamar
Laatste schooldag kinderen
Rode lopermoment groep 8
Studiedag; alle kinderen zijn vrij
Film groep 8 in bioscoop Luxor Reuver

Bekijk de jaarkalender op de website

Even bijpraten
Nog een week te gaan en dan kunnen we aan een welverdiende vakantie gaan beginnen. Er staan nog een paar
leuke activiteiten op stapel zeker voor groep 8. De eindfilm bijvoorbeeld. We zijn reuze benieuwd naar het
eindresultaat. De kinderen van groep 8 vertellen zelf verderop in deze nieuwsbrief iets over een aantal andere
schoolverlatersactiviteiten.
U heeft ongetwijfeld over de aangescherpte maatregelen gehoord rondom de stijgende besmettingscijfers en ook
het Isy bericht dat ik afgelopen maandag over het “snotneuzenbeleid” heb gestuurd zult u hebben gelezen. Op ons
omringende scholen zitten helaas alweer een of meerdere groepen in quarantaine, maar dat is ons gelukkig tot nu
toe bespaard gebleven (op het moment van schrijven van dit stukje). We hopen dan ook dat we het schooljaar live
met alle kinderen kunnen afsluiten, vandaar nogmaals de oproep om contact met ons op te nemen als er sprake is
van verkoudheidsklachten om samen een verstandige keuze te kunnen maken om dat ook zo te kunnen houden.
Verderop in deze nieuwsbrief treft u een stukje aan vanuit het ministerie waarin staat dat er op 13 augustus
opnieuw besluiten zullen worden genomen voor na de zomervakantie. De eerste nieuwsbrief zal ik op vrijdag 3
september naar u sturen om te vertellen wat die besluiten (eventueel) voor gevolgen zullen hebben voor de start
van het nieuwe schooljaar.
Voor nu wens ik iedereen een fijne laatste schoolweek toe. En zoals het er nu uitziet zal die ook gepaard gaan met
mooi weer. Dat sluit toch altijd prettiger af dan in de regen.
Geniet van het weekend!

Hartelijke groeten,
Anouk van Lierop
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De zomer is begonnen en de zomervakantie is in aantocht. Ik kan me goed voorstellen dat hier reikhalzend
naar is uitgezien door de meesten van u; het was een uitdagend en vaak pittig schooljaar. Een jaar waarin
veel extra inzet nodig was en waarin u vaak moest bijschakelen en aanpassen om het onderwijs draaiende
te houden voor uw leerlingen. Gelukkig breekt de vakantieperiode nu bijna aan, en is er ook steeds meer
mogelijk: familie en vrienden opzoeken, op vakantie gaan, concerten en andere evenementen bezoeken.
Boven alles heb ik de wens dat u een rustige en plezierige vakantieperiode tegemoet gaat. Daar wil ik
proberen aan bij te dragen met deze brief, door u mee te nemen in hoe we de vakantieperiode in gaan
voor wat betreft de coronamaatregelen op school, hoe we het nieuwe schooljaar naar verwachting starten,
en wat u aan informatie en communicatie van mij kan verwachten.
Op 13 augustus besluit het kabinet over de coronamaatregelen na de zomer, nadat het OMT hierover
advies heeft uitgebracht. Het basisscenario is dat de richtlijnen die nu gelden van kracht blijven. Als de
situatie sterk verbetert of juist verslechtert, dan kunnen maatregelen worden af- of opgeschaald. U wordt
kort na de besluitvorming geïnformeerd over de geldende richtlijnen bij de start van het nieuwe schooljaar,
ook als ze hetzelfde blijven als nu.
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Toverland
Ik vond het heel erg leuk in Toverland.
We waren er best snel met de bus. Daarna zochten we een verzamelplek en Toen we die gevonden hadden gaven we
even de snacks door die we bij de friet wouden hebben. We gingen met ons groepje als eerste in de Troy die was heel
leuk, maar ging echt heel snel. We gingen ook in de draaimolen en gingen daarna naar de schorpioen. Toen gingen we
pauze houden, want het was 1 uur en kregen daar de frietjes met een snack. we gingen na de frietjes gingen er een paar
naar de draaimolen.
Toen zijn we een beetje opgesplitst, een helft naar de schorpioen en de ene helft ging naar de motors. De rij bij de
motoren was erg lang, maar het ritje was erg leuk. Na de motors en de schorpioen zijn we met z’n alle naar de
dwervelwind geweest die vond ik zo leuk dat ik er 10 keer in ben geweest.
Daarna zijn gingen we naar de bootjes die gingen best langzaam, maar was wel leuk. Toen zijn we weer opgesplitst.
Sofie, Jasmijn en Suus gingen naar de finix. Ik, Ihsana en floor gingen nog een keer in de dwervelwind en het laatste
rondje zaten we vijf min vast omdat de vorige rij met karretjes iets te ver was doorgereden. Toen was het vijf uur en
moesten we verzamelen. We kregen daar voor vertrek nog een ijsje en toen was het tijd om te gaan en gingen met de
bus weer naar school.
Vanuit school gingen we weer naar huis.
Guusje

Ontdekfabriek
De Ontdekfabriek. We begonnen bij een film over groene energie. Die was een beetje simpel. Vervolgens moesten we
een balancerende tijger maken op wielen. Daar mocht je piepschuim snijden met een straal die erdoorheen ging. De
laatste workshop was met een 3D pen. De opdracht was dat je een windmolen moest maken met de 3D pen. Dat vond
ik het leukst bij de workshops. De reis in de bus duurde ongeveer 1 uur, het fijne was dat er muziek op stond.
Keano
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Toverland
´s Morgens moesten we met zijn alle naar de klas toe en dan liepen we samen naar de bus. In de bus gingen we heel
veel kletsen en viben. Nadat we 30 t/m 45 minuten gereden hadden waren we er. We moesten eerst door de ingang
naar binnen en dan begon de pret! Er waren ook anderen scholen. Er waren meerdere groepjes. Ik zat in een groepje
met: Suus, Sofie, Jasmijn, Noëlle, Jalina, Ihsane, Floor, Guusje en ik (Alysha). Eerst moesten we een verzamelplek gaan
zoeken voor onze tassen en jassen neer te leggen. De eerste attractie waar we in gingen was de Troy. Dat was wel leuk
alleen Ihsane en ik werden niet lekker. Daarna gingen we terug naar de verzamelplaats en gingen de meeste van ons
wat drinken. Daarna ging een groepje naar de Scorpio en Noëlle en ik bleven bij de verzamelplaats binnen. We gingen
klimmen in een net en daarna gingen we naar onder. De andere waren 10 minuten later terug. Daarna gingen we eten.
Iedereen had friet en een snack. Ik en nog andere waren ons drinken vergeten. Naar het eten gingen sommige mensen
nog in een attractie en Guusje en ik gingen al naar de afgesproken plaats bij de verzamelplaats. Daar aangekomen
gingen we drinken. Bijna alle kinderen gingen naar de Phoenix behalve ik. Toen de kinderen terugkwamen van de
Phoenix was ik al meer dan 6 keer in de draaimolen geweest. Toen gingen een paar kinderen van mijn groepje ergens
anders heen en Noëlle, Jalina en ik gingen in de boomstammen. Jalina zat voorin Noëlle zat in het midden en ik zat
achteraan. Ik geef je een tip ga nooit niet achteraan zitten want: Ik zat dus achteraan en we gingen naar boven met die
boomstam en toen draaide de boomstam om en werden we naar onder gelanceerd ( achteruit!!) niemand van ons werd
nat. Toen gingen we achteruit naar boven en gingen we draaien Jalina begon te gillen en riep MAMMMIEEE!!! Toen we
eenmaal omgedraaid waren gingen we naar boven. Eenmaal boven werden we gedraaid en naar onder gelanceerd (heel
hard!) Er werd een foto gemaakt en toen we onder waren was ik doorweekt en waren Jalina en Noëlle nog helemaal
droog. Conclusie ga never nooit niet achteraan zitten. Toen zijn we teruggelopen naar de verzamelplaats en toen kwam
ik Zino en Sandra tegen. Zino en ik gingen samen in vliegende stoeltjes ik denk 6 keer. Ook zijn we nog in de bank
geweest alleen dan de kleuter versie. Daarna zijn we naar de verzamelplaats gelopen om Sandra te zoeken toen zijn
Zino en ik naar de Dwervelwind gelopen en toen kwamen we Jalina, Suus, Floor en Guusje tegen. We gingen toen 10
keer achter elkaar in de Dwervelwind Jalina schreeuwde iedereens oren eraf. Toen we net bezig waren met het laatste
rondje en toen we bijna klaar waren zaten we vast in de achtbaan voor 5 minuten. Toen 5 minuten daarna konden we
er weer uit. We zijn toen heel snel teruggelopen naar de verzamelplaats. Daar hebben we nog een waterijsje gekregen.
En toen zijn we teruggelopen naar de bus. In de bus hebben we nog gevibed. En ondertussen was het al 6 uur toen we
weer op school gearriveerd waren. En toen ging iedereen naar huis.
Alysha

Ontdekfabriek
op het begin gingen we film van drie kwartier kijken het was een leuke film en daarna moesten wij knutselen met
piepschuim, wij moesten een tijger maken dat bij de film hoorde het was niet zo leuk want alles ging kapot en daarna
gingen wij met drie d pen een windmolen maken dat was wel leuk en heel cool.

Omar
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Ontdekfabriek
We moesten gewoon de normale tijd op school zijn half 9 dus.
De ontdekfabriek was in Eindhoven daarom gingen we ook met de bus maar het was niet zomaar een bus het was een
party bus dat was echt super leuk. Er was muziek en lichtjes in de bus dat was heel gezellig. Sommige kinderen waren
zelfs mee aan het zingen en aan het klappen in de bus (ik ook). We waren aangekomen en konden gelijk naar binnen.
We waren iets te vroeg maar dat maakte niet zoveel uit. We begonnen allemaal met een film kijken van 3 kwartier
gelukkig was de film wel leuk. Daarna ging we knutselen onze klas begon met een 3D-pen en de andere klas begon te
knutselen met piepschuim. Met de 3D-pen moesten we een molen maken dat lukte best goed. Die pen die was ook
super heet aan de onderkant wel 210 graden. Daarna hadden we pauze en gingen we wat eten en daarna gingen we
met de piepschuim aan de slag. We moesten een soort balancerende leeuw maken. Dat ging ook best goed alleen brak
het piepschuim bij mij en dat was wat minder. Maar voor de rest was het een super leuke dag.
Siem

Toverland
Was ook een geweldige activiteit.
eerst in de bus er naar toe de hele tijd auto´s aan het spotten voorbeelden zijn porsche coolere auto´s met spoiler. In
Toverland zijn we binnen in het park gaan heel veel kinderen van onze klas meteen in de Boosterbike´s oftewel de
motortjes Zanna en ik willen heel graag in de Bobbelbaan maar we kunnen de weg er naartoe niet vinden dus gaan we
eerst in de Zweefmolen toen hadden we Pim gevraagd waar de ingang was en natuurlijk wist hij dat en wees ons de weg
. Bij de Bobbelbaan 1 uur in de rij gestaan en eenmaal klaar waren we weer binnen 53 seconden weer klaar daarna zijn
we nog snel in de Zweefmolen geweest en daarna terug naar de verzamelplaats gerend om nog op tijd te zijn voor de
lunche waar we friet met een snack kregen daarna zijn Zanna , Sanne , Amy , Babien en ik naar de Djengu River gegaan
hadden we weer lang moeten wachten volgens mij ook weer 1 uur . Toen gingen we in de Boosterbike´s volgens mij
hebben we daar 45 min moet wachten en het was de eerste keer voor mij ik zat helemaal vol met zenuwen en ik vond
het zo spannend dat ik zo uit de wachtrij kon stappen maar Sanne , Amy , Zanna , Babien en Joep haalden me over om
er in te blijven staan en toen we in de motortjes zaten zat ik langs Joep en we reden naar het afschiet punt en we
werden met 70 KM afgeschoten en we gingen omhoog en omlaag de bochten door en het was alweer klaar ik heb de
hele tijd gilden maar uiteindelijk was het super leuk . Daarna zijn we naar de verzamelplaats gegaan en Sanne en Amy
willen in de Troy en Babien wilt in de Feniks Zanna en ik gaan met mijn moeder naar de Zweefmolen eenmaal er in wilt
mijn moeder wat foto´s maken maar we hadden het bord niet gezien waarop stond dat je geen foto´s moch maken en
de Zweefmolen werd acquit gestopt en iedereen moest er uit daarna zijn we terug naar de verzamelplaats gegaan en
wouden mijn moeder , Juf Lieke , Wummi , Zanna, Sanne en Amy en Babien en ik naar de Djengu River en Juf Lieke zij
dat ze een grapje uit ging halen we hadden volgens mij een 30 min moeten wachten Juf Lieke wou juist niet nat worden
uiteindelijk was Zanna het nats en daarna was Juf Lieke het nats daarna moesten we rennen om nog op tijd in de
motortjes te kunnen uiteindelijk was de tweede keer iets minder spannend maar het was toch wel spannend
uiteindelijk waren we net op tijd terug bij de verzamelplaats toen kregen we nog een raketje toen liepen we terug naar
de bus en gingen we naar huis en we kunnen terugkijken op een dag met lange wachttijden maar een hele gezellige ,
grappigen en leuke dag
Dank Je wel Juf Lieke en Meneer Robert en de begeleiders
Tygo
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