Nieuwsbrief
Juni 2018

Beste ouders/verzorgers,

In deze Nieuwsbrief leest u:
- Over het schoolreisje en de kampen die eraan komen.
- De oudergesprekken.
- Over het vakantierooster 2018-2019.
- Over ons nieuwste plan, op de vrijdagmiddag komend schooljaar.

Schoolreisje 1-2-3
Ter herinnering;
Dinsdag 12 juni gaan de kinderen van
groep 1-2-3 op schoolreisje naar het
Dolfinarium. Deze dag hoeven de
kinderen niks mee te nemen. Denkt u
eraan dat u uw kind op tijd op school
brengt? Wij vertrekken deze ochtend om
8.20 uur vanuit Noordijk. Wij zullen tegen
17.00 uur terug zijn. Houdt u de
groepsapp in de gaten voor exacte
tijden van terugkomst

Kamp 4-5
Op donderdag 28 en vrijdag 29 juni gaan de kinderen van groep 4-5 op kamp. Daar
komt een informatie boekje over. Zij gaan naar de Waltakke te Lochem.

Kamp 6-7-8
Op woensdag 13 juni vertrekken de groepen 7 en 8 als eerste naar de Zwemkolk te
Markelo. Groep 6 sluit donderdag de 14e aan en samen sluiten ze het kamp af op 15
juni. Nadere informatie volgt.

De leerkrachten zijn druk bezig met
de organisatie en net als andere
jaren gaan er ouders mee. Het
beloven weer gezellige dagen te
worden! Nu nog hopen op goed
weer.

Oudergesprekken
Eind juni gaan de rapporten weer mee. Dat betekent in de week ervoor
oudergesprekken. De lijsten om in te schrijven hangen vanaf week 24 weer op de
plekken in de gang. Zorgt u ervoor dat u zich inschrijft? Dank voor de medewerking!

Vakantierooster 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie (incl.
Koningsdag)
Hemelvaartsdag + vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

20-okt
22-dec
23-feb

28-okt
6-jan
3-mrt
22-apr

23-apr
30-mei
10- jun
13-jul

5-mei
31-mei
11-jun
25-aug

Na Pinksteren is er, net als dit jaar, een vrije dag. Dus 11 juni is een studiedag. Er
komen nog andere studiedagen bij, die data komt nog.

Nieuwe plannen komend schooljaar!
Steeds meer lezen we over ‘talenten ontwikkelen’. Het onderwijs wil hieraan
tegemoet komen. Ieder kind heeft zijn of haar eigen talent. Wat bedoelen we met
talent? Hiermee bedoelen wij dat ieder kind een voorkeur heeft om het een wel te
willen en kunnen leren en het ander met moeite. Oftewel: het ligt je of het ligt je niet.
In het basisonderwijs moet er veel, de basis rekenen, taal, spelling en lezen wordt er
gelegd. Daarnaast willen ook wij op de Tormijnschool tegemoet komen aan de
talent ontwikkeling van kinderen. Wat willen zij leren? Wat zouden zij kiezen?
Het ene kind zal zich meer praktisch willen ontwikkelen, het andere kind kiest liever
een theoretische leerweg. Daarom willen we komend schooljaar op vrijdagmiddag
telkens 4 weken lang workshops aanbieden.

Wij, de leerkrachten geven op vrijdagmiddag een ‘workshop’, dus 4 weken lang
lessen over bijvoorbeeld kunst, vogels of techniek. Kinderen van groep 3 t/m groep 8
kunnen zich hiervoor inschrijven. De kinderen leren dus met en van elkaar, de
groepen worden gemixt op de vrijdagmiddag. Ze mogen kiezen wat ze willen leren.
Het zou geweldig zijn wanneer er ook ouders, opa’s of oma’s een workshop willen
verzorgen. Wij denken dat er genoeg onderwerpen zijn, die aan bod zouden kunnen
komen. Bijvoorbeeld; toneel spelen, een taal leren, kunst schilderen, techniek,
bouwen, bloemschikken, tuinieren, etc.
Uw kind krijgt een brief mee hierover. Op deze brief staan voorbeelden van wat een
workshop kan zijn. De vraag is of u, of iemand in uw omgeving, komend schooljaar
een workshop kunt verzorgen van 4 lessen, dus 4 keer een uur. Ook wordt gevraagd
in welke periode u dit zou willen en of kunnen.
Dan kan ik alvast een rooster maken, zodat we een zeer gevarieerd aanbod krijgen.
We hopen op veel hulp!
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Wanneer+wat
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Vrij ivm staken
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Maandag 4 juni
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naschoolse
workshop.
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Alle ouders

Op school

8.20 uur vertrekt de
bus!

Groep 1-2-3

Dolfinarium
Harderwijk

Info volgt via
leerkrachten

Groep 7-8

De Zwemkolk te
Markelo

Info volgt via
leerkrachten

Groep 6 (sluiten aan
bij 7-8)

De Zwemkolk te
Markelo

Info volgt via
Kinderwerkgroep

Iedereen die zich
opgeeft.

Info volgt via
leerkracht

Groep 4-5

De Waltakke te
Lochem

Info volgt via
leerkrachten

Groep 6-7-8

Van Gelliccumzaal
(Assink) Neede.

Avond 4 daagse
Week 24
Inschrijven
oudergesprekken
12 juni
Schoolreisje
13-14-15 juni
Kamp groep 7-8
14-15 juni
Kamp gr 6
Woensdag 20 juni
Kinderwerk
Donderdag 28 en
vrijdag 29 juni
Kamp gr 4-5
Vrijdag 29 juni
Muziek vd Toekomst
voorstelling
Week 26

Alle kinderen

Rapporten mee

Tot de volgende Nieuwsbrief, in juli 2018…

