Nieuwsbrief
O bs de Vi e r s pr o ng
schelpen van alles
eigenlijk.
Deze spullen kunnen wij
goed gebruiken tijdens
deze week. De
Kinderboekenweek begint
op 2 oktober.

Overblijf
Kinderboekenweek
In het najaar werken we
over het onderwerp van de
Kinderboekenweek “Reis
mee”.
Omdat het binnenkort

Zou u deze
week uw kind
op hoofdluis
willen
controleren!

Voor het komende
schooljaar zoeken we een
overblijf ouder /
verzorger of oma of opa
voor de dinsdag en de
donderdag.

Dat komt misschien ook
wel door het feit dat er
in zo’n schooljaar heel
veel gebeurt.
Er is door de kinderen
hard gewerkt.
De komende dagen zijn
nog wat rommelig omdat
er verschillende groepen
naar een ander lokaal
moeten verhuizen.
Vrijdag nog de
vossenjacht en het
afscheid van groep 8 en
dan………….dan is het
vakantie.
Wij wensen iedereen een
geweldige vakantie. Tot
in het nieuwe schooljaar.

De vergoeding is € 4,50
per uur.
Opgave kan bij meester
Bert.

Einde schooljaar.
vakantie is en veel mensen
gaan reizen, willen we vragen
of de leerlingen iets mee
kunnen nemen van hun reis.
Dit kan van alles zijn b.v.
tickets, foto’s, landkaart,
folder van een bezocht
museum, flesje zand,

We zijn alweer aan het
eind van het schooljaar
2018-2019.
Wat ging dat snel.
Vooruitkijkend lijkt een
schooljaar best lang,
maar aan het eind was
het zo voorbij.

Nieuws uit de IB–hoek
Afsluiting
Eind schooljaar, wat hebben we samen veel gedaan. Een jaar met
mooie en minder fijne herinneringen. We hebben heel veel geleerd
en ervaren. Vertrouwen en wederzijds respect is onmisbaar als we
kinderen zo goed mogelijk willen begeleiden. Ook konden we dit jaar
groep 5 en 6 “Rots en Water” bieden. Afgelopen vrijdag is dit afgesloten en iedereen was enthousiast. Volgend schooljaar gaat de
maatschappelijk werkster hiermee op woensdag morgen verder met
deze groepen. Wat voelt het goed om IB-er op de Viersprong te
mogen zijn.
Iedereen een hele fijne zomervakantie.
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Nieuws uit de groepen
Voorschool De
Viersprong
KDV en BSO
de Wiebelboot

Nog een paar dagen
en de zomervakantie
gaat beginnen.

Dit schooljaar zijn er
weer een aantal kinderen 4 jaar
geworden bij ons in de groep en
deze zijn over gegaan naar de
basisschool. Gelukkig zijn alle
kinderen die afscheid hebben
genomen nog dicht in de buurt in
één van de kleutergroepen. We
zien ze dus nog dagelijks in de
wandelgangen.
We namen niet alleen afscheid,
maar hebben ook weer veel
nieuwe kinderen mogen
verwelkomen. Wij als leidsters
genieten dan ook van de
diversiteit van kinderen en wij
staan elke dag weer met veel
plezier op onze groep.

Verjaardagen
12-07
13-07
14-07
17-07
18-07
18-07
19-07
21-07
21-07
23-07
25-07
26-07
27-07
31-07
31-07
31-07

Kim Waninge
Donnie Posthuma
Loreen Hidding
Lieke Ebelties
Anouk Duinkerken
Juf Tilly
Joris de Roo
Ailyn van der Pennen
Dave Jeurissen
Ronja Arends
Milan Jaspers
Meester Bert
Rosan Posthuma
Bram duinkerken
Lasse Veltrop
Jesse Boers

gr. 4
gr. 7
gr. 6
gr. 4
gr. 1/2B
gr, 7
gr. 5
gr. 7
gr. 5
gr. 1/2C
gr. 3B
gr. 1/2A
gr. 7
gr. 8

Alvast van harte gefeliciteerd. Maak er
een mooie dag van.

Graag zien we dan ook al onze
voorschool kinderen op
maandag 26 augustus weer bij
de voorschool om er samen
weer een gezellig, leuk en
leerzaam jaar van te maken.
De voorschool wenst iedereen
een fijne Vakantie!

de laatste spulletjes in ons
klaslokaal. Graag wil ik hierbij alle
ouders bedanken want zonder jullie
hulp was dit niet gelukt.
We vieren nog de laatste
verjaardagen en op vrijdag hebben
we nog de vossenjacht als
afsluiting.
Wij wensen iedereen een fijne en
leuke zomervakantie toe. En de
kinderen van groep 2 wensen wij
heel veel succes in groep 3!

Groep 1/2 A
Einde schooljaar
Het schooljaar zit er bijna op, en
wat hebben we veel gedaan en
geleerd!
We doen deze week nog leuke
spelletjes en vieren de laatste
verjaardagen.

Groep 3
Het schooljaar zit er alweer op!
Wat hebben de kinderen veel
geleerd en wat zijn wij trots op
hen. Zij hebben leren lezen,
schrijven en rekenen.

Iedereen een hele fijne en zonnige
vakantie gewenst!

Een poosje geleden zijn wij op
schoolreis geweest naar koningin
Julianatoren. Het was een warme
dag, maar we hebben ongelooflijk
veel plezier gemaakt. Er waren veel
dingen te doen met water en er
hingen overal sproeiers zodat we af
konden koelen. We hebben ook nog
lekkere patatjes en een ijsje
gegeten.

Groep 1/2 B

Wij wensen iedereen een hele fijne
vakantie en tot volgend schooljaar!

De klas is al opgeruimd en klaar met
tafels en kasten voor het komende
jaar. Groep 2 kennismaken in groep
3 en natuurlijk de vossenjacht op
vrijdag.

Einde van het schooljaar is nabij, en
we zijn erg druk met opruimen van
de klas. We gaan verhuizen naar een
andere klas. Vandaar dat de kasten
met materialen nu weg zijn, de
tafels zijn omgewisseld met een
andere klas, en de laatste dag gaan
we de stoelen ook naar de andere
klas brengen.......het voelt best wel
vreemd, maar een bijna leeg lokaal
geeft ook mogelijkheden! We
kunnen nu erg fijn zingen en dansen
doordat we een lege ruimte in de
kring hebben. En daar maken we
lekker gebruik van. Veel bewegen in
het lokaal….De laatste schooldag
gaan we nog op zoek naar “vossen”.
Die “vossen” hebben zich verstopt in
een gebied om de school……..de
kleuters gaan onder begeleiding van
een ouder deze proberen te vinden.
Nu het schooljaar ten einde is, rest
ons nog 1 ding; Wij wensen
IEDEREEN een fijne, zonnige en
gezellige zomervakantie toe!!!!
Groep 1/2 C

Groep 4

Het schoolreisje was erg leuk en
gezellig. We zijn nu bezig met de
laatste lessen. Iedereen een fijne
zomervakantie!
Groep 5
Het schooljaar zit er alweer bijna
op! We zijn met de laatste
sommetjes en taalopdrachtjes
bezig en ondertussen zijn we ook
aan het opruimen. Iedereen
bedankt voor het gezellige jaar en
een hele fijne vakantie!!

Het schooljaar is al weer bijna
voorbij en we zijn druk bezig met
het opruimen en schoonmaken van
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Nieuws uit de groepen
Groep 6

Iedereen een fijne vakantie
gewenst.

Vorige week hebben we een super
gezellig schoolreisje gehad. Gelukkig
hebben we genoten van de dieren en
het Waterpark. Vrijdag hadden we
de afsluiting van het programma
“Rots en Water”. Wat zijn alle
kinderen hierin gegroeid. Deze week
zijn we alles aan het afronden en
opruimen. En dan…… Gaan we
genieten van onze welverdiende
vakantie. Fijne vakantie allemaal.
Groep 7
Het schooljaar is bijna voorbij. Alle
ouders zijn op de hoogte van de
resultaten van de entreetoetsen. De
rapporten zijn mee. Schoolreis was
een groot succes. Met het prachtige
weer erbij kon het ook bijna niet
verkeerd gaan. Zwemmen in het
Neptunus bad was ook erg leuk. We
sluiten vrijdagochtend af met een
vossenjacht. We wensen iedereen
alvast een fijne vakantie!

Groep 8
Het einde van de basisschooltijd is
dan nu echt in zicht. Donderdag 11
juli gaan we het jaar afsluiten met
een leuke
activiteit.
Wij kijken
terug op een
prachtig
jaar.

11-07
12-07
12-07

Afscheid groep 8
Vossenjacht.
Begin zomervakantie 12.00
uur

26-08
02-09

1e schooldag 2019-2020
informatieavond alle groepen 19.30-20.30 uur
11-09 Nieuwsbrief 16.1
17-09 Oud Papier
25-09 Teamdag Lln. vrij
02-10 Nieuwsbrief 16.2
15-10 Oud papier
16-10 Meesters en juffen dag
verkleden mag
19-10 t/m 27-10 Herfstvakantie

We wensen iedereen een heel fijne vakantie. !!!
26 augustus 2019 1e schooldag 2019—2020
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