
NIEUWSBRIEF 
 

 

Uit de directiekamer. 

Het is bijna zomervakantie. Dat betekent afscheid nemen en uitkijken naar nieuwe dingen. Wat zal het nieuwe 
schooljaar allemaal gaan brengen? We nemen afscheid van de kinderen van groep 8 die naar het voortgezet 
onderwijs gaan en van een leerling die tussentijds uitstroomt. Wij wensen jullie veel succes en hopen dat jullie je op 
je nieuwe school ook snel thuis zullen voelen! 
 
Belangrijke data 

12 juli   Alle leerlingen om 12uur vrij. Zomervakantie tot 26 augustus  

Lijn3  

Volgend schooljaar gaan we in groep 3 starten met lijn 3 een nieuwe methode voor het aanvankelijk lezen. We 

hebben ons op verschillende manieren verdiept in de verschillende methodes die er op markt zijn. Inmiddels hebben 

we een keuze gemaakt. We zullen ons komend schooljaar richten op de implementatie van de methode Lijn 3 van 

Malmberg. Lijn 3 legt op een gedegen wijze een stevige basis voor goed leren lezen. De werkwijze is gericht op het 

centraal stellen van elke keer één letter, speelt in op de nieuwsgierigheid van de kinderen naar de wereld om hen 

heen, heeft het veel differentiatie mogelijkheden en bevat het veel verschillende werkvormen samenwerkend leren. 

 

voor meer informatie verwijs ik u naar de volgende website: 

https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/lezen/lijn-3.htm 

Meesters en juffendag 

Op woensdag 10 juli vieren wij onze verjaardagen van de meesters en juffen. Dit jaar doen wij dat door meerdere 
workshops aan te bieden aan de kinderen. 
We zullen starten in de eigen groep. Vanaf 9 uur start de eerste workshopronde waarbij de kinderen rond kunnen 
lopen en naar eigen keuze bij een workshop kunnen aanschuiven. Na de pauze zullen we een tweede ronde starten.  
Vanaf 11 uur zal er een gezamenlijke afsluiting zijn in de groep. 
Om kwart voor 12 staat de hele school als haag voor groep 8 op het schoolplein. Groep 8 loopt hier door en neemt 
zo afscheid van de school.  
De kinderen mogen hierna naar huis.  
 
Als uw kind het leuk vindt, mag hij/zij verkleed op school komen.  

Er hoeft geen fruittas mee naar school, voor eten en drinken zullen wij zorgen.  
 
Musical groep 8 

Musical 
Op donderdag 27 juni heeft groep 8 de afscheidsmusical ‘gewoon super’ gespeeld.  
Na enkele weken voorbereiden en veel oefenen was het eindelijk zo ver. Op het grote podium in De 
Meenthe werd ’s ochtends eerst de generale repetitie gehouden, waarna ‘s middags de musical werd 
gespeeld voor de leerlingen van groep 3 tot en met 7. 
’s Avonds werd de musical gespeeld voor ouders en andere, door de leerlingen uitgenodigde gasten.  
De leerlingen hebben de musical erg goed gespeeld en leerlingen én publiek hebben genoten. De avond 
werd afgesloten met een afscheidsgedeelte. Meester Emiel vertelde kort wat over elke leerling, 
ondersteund door enkele foto’s, waarna de leerlingen namens de school een kleinigheidje kregen. 
A.s. woensdag zijn de leerlingen van groep 8 voor het laatst op school en nemen ze echt afscheid. Om 
11.45 uur worden ze door de hele school uitgezwaaid. 

https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/lezen/lijn-3.htm


 

Vakantierooster, schoolkalender en schoolgids   

Het vakantierooster heeft u al van ons ontvangen en staat op de website van school.  
De schoolkalender met alle data, zoals bijvoorbeeld de studiedag en Kinderboekenweek ontvangt u in de eerste 
week van het nieuwe schooljaar. De schoolgids zal vanaf volgend schooljaar niet meer worden verspreid. Deze staat 
vanaf week 1 op onze website: www.schoolb.nl  
 
Gecertificeerde Dalton juffen 

  
Vandaag hebben juf Yael, juf Mariëlle en juf Jeanette hun certificaat ontvangen uit handen van docent 
Daltonopleiding Nancy.  

Leerlingenraad  

De laatste vergadering van de leerlingenraad voor dit schooljaar is geweest! 
De kinderen hebben afgelopen schooljaar meegedacht over verschillende lopende zaken binnen de school. 
Hierbij valt te denken aan het vernieuwen van het schoolplein, invoeren van ‘blokjes’ om de 
zelfstandigheid te bevorderen bij leerlingen en vooral veel praktische dingen binnen de school.  

http://www.schoolb.nl/


De leerlingen hebben niet alleen meegedacht over de lopende zaken, ze hebben ook rondleidingen 
gegeven aan nieuwe ouders en directeuren die onze school bezochten.   
Voor nu zit hun taak erop! Volgend schooljaar kunnen kinderen vanaf groep 3 zich opnieuw verkiesbaar 
stellen voor de leerlingenraad.  

 
 
Kinderen uit groep 6 en 7schoolB behalen typediploma 

  Gefeliciteerd!!! 

Wedstrijd zomerlezen: doe jij mee? 

Op School B gaan we na een groot succes ook dit jaar de “Zomerleeswedstrijd” houden. Als leerkrachten 
kunnen we niet vaak genoeg het belang van lezen benadrukken. Zeker ook tijdens een vakantieperiode. 
Wat moet je doen? Maak een foto van jezelf waarop te zien is dat je op een leuke, grappige, spannende of 
avontuurlijke wijze aan het lezen bent in de vakantie. Elke (nieuwe) groep 1-8 krijgt een winnaar. Deze 
winnaar gaat samen met Meester Peter en juf Judith naar de boekenwinkel in de stad en mag voor 10,- 
euro een boek uitzoeken! Lever je foto direct op de 1e schooldag in (26 augustus). Dan hangen we de 
foto's op bij de start van de Gouden Weken. We zijn razend nieuwsgierig welke foto's we gaan zien! Veel 
leesplezier! 



Schaken op schoolB 

De leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 hebben de laatste weken geschaakt met als inzet: wie wordt er dit jaar 

kampioen van School B. De kampioenen van de groepen hebben intussen tegen elkaar geschaakt. Er bleven 

uiteindelijk drie over: broer en zus Tristen en Dionne uit achtereenvolgens de groepen 7 en 8 en Thomas uit groep 6. 

In een eerste poule, waarin alle drie kanjers tegen elkaar schaakten was de stand nog steeds gelijk. Afgelopen week 

is de laatste partij gespeeld in een tweede poule. Hoewel de drie schakers gelijkwaardig zijn, is daar toch een 

winnaar uit gekomen. Op verzoek van hen, wordt de winnaar bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking. Deze wordt 

gehouden in het bijzijn van alle kinderen, meesters en juffen, op de meesters en juffen dag aanstaande woensdag. 

Oud papier container komt na de vakantie niet meer terug   

Na de vakantie staat er geen papiercontainer meer voor de opslag van het oud papier.  

Er is een aantal redenen hiervoor:  

De gemeente heeft naar aanleiding van een klacht van een buurtbewoner contact gezocht met de school om 

alternatieve plekken te vinden voor de container. Helaas zijn we daar niet uitgekomen.  

Een andere reden is dat de opbrengst van het oud papier nihil is, en soms zelfs geld kost: kosten van het huren van 

de container zijn soms hoger dan de opbrengst van het papier. Hoewel Brenda Vaessen (ouder), bouwkunstenaar 

van oud papier dozen, de containerruimte voor honderd procent gevuld krijgt, levert de tweeënhalve ton oud papier 

per keer, nauwelijks geld op. Wij bedanken Brenda voor de vele uren die zij gespendeerd heeft voor het vullen van 

de container. Een kleine attentie is dan wel op zijn plaats. 

Ouders bedankt!  

We willen u ontzettend bedanken voor uw inzet, betrokkenheid en het meedenken gedurende het afgelopen 

schooljaar. Uw hulp is onmisbaar. Uw enthousiasme, uw bijdrage op welke manier ook, wordt zeer gewaardeerd. 

Hopelijk mogen we volgend jaar weer op u rekenen. 

 
 

De eerste nieuwsbrief voor het schooljaar 2019-2020 komt uit in de derde schoolweek  
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