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B6-4ALL

B6-4ALL biedt al enkele jaren een prettige
structuur en rust in de school. De kinderen hebben
laten zien dat ze de afspraken goed kennen en
door de jaren heen zijn er al vele leuke beloningen
geweest.
Ook dit jaar staat B6-4ALL weer bij ons centraal.
Door de maatregelen op school heeft ook dit een
tijdje stil gezeten. Langzaam aan willen we dit
weer gaan oppakken.

Sponsorloop resultaat

Donderdag 20 mei, de weergoden waren ons deze dag goed gezind. Het zonnetje scheen en het plein stond
klaar voor de sponsorloop. En wat hebben de kinderen hard gelopen zeg!! Echt iedereen heeft zo hard zijn of
haar best gedaan. Er werd naast het lopen ook nog eens super aangemoedigd door de andere groepen, wat
mooi om te zien. We konden niet tegelijk lopen, maar we hebben het wel echt samen gedaan, fantastisch!
Er zijn al aardig wat enveloppen met geld ingeleverd, maar we hebben nog niet alles binnen. Het eindresultaat
laat dus nog even op zich wachten, maar het wordt vast een mooi bedrag. Allen bedankt hiervoor!

Schoolbel

Vanaf de meivakantie zijn we op de nevenlocatie begonnen met een aangepaste schoolbel. Om
8.25 uur gaat er een  1e bel. De kinderen op het plein gaan dan in de vaste rij staan en worden
opgehaald door de leerkracht. Er is dan 5 minuten de tijd om rustig naar binnen te gaan en
eventueel nog wat te vragen of te vertellen. Om 8.30 uur gaat er een 2e bel. Deze bel betekent dat
iedereen dan op zijn of haar plek zit en we meteen van start kunnen gaan. Op deze manier hebben
we volledige effectieve leertijd. We verwachten dan dus ook dat alle kinderen om 8.30 uur ook
daadwerkelijk binnen zijn.
We proberen dit op de Nevenlocatie uit, maar het is de bedoeling om dit binnenkort ook op de
hoofdlocatie te gaan invoeren.
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Aanbod Loes adviseert

Al enkele jaren werken wij als school samen met ‘Loes adviseert’.  Voor de komende periode hebben
zij weer een mooi aanbod van webinars:

De Coronatijd vraagt veel van iedereen. Ook voor ouders en kinderen is er veel
veranderd. Opvoeden in crisistijd is extra uitdagend. Kinderen zijn soms bang.
Misschien is er een familielid ziek geweest. Buitenshuis zijn er minder uitlaatkleppen
en zien ze minder vriendjes en vriendinnetjes. Loes is er om Twentse ouders in deze
tijd extra te ondersteunen.

Ontspannen ouders, blije kinderen. En zo zien we ze allebei natuurlijk het liefst. Om
ouders te helpen geven we op onze website en via webinars tips en adviezen over
opvoeding in coronatijd.

In de bijlage van het Parrobericht vindt u de de kalender van het aanbod.

Agenda en Prestaties

Agenda:
25 juni → rapport mee
week 28 juni t/m 2 juli → rapportgesprekken
1 juli → schoolreisje gr 1 t/m 7
5 juli → wisselmiddag nieuwe groepen
6 juli → afscheidsavond groep 8
8 juli → laatste schooldag

Prestatie:
De zwemlessen zijn weer begonnen en daar heeft Samir Zilic uit groep 4 goed gebruik van gemaakt.
Hij heeft namelijk zijn zwemdiploma A gehaald!! Knap gedaan hoor en veel zwemplezier gewenst.

Jarigen

In deze periode vieren de volgende kinderen hun verjaardag: Esila
Sahan, Nino Hofman, Jolie van Driel, Heflan Osman, Ravzanur
Ayranci, Zhenqi Yang en Marèl Boshuizen

Alvast een hele fijne verjaardag gewenst! Hopelijk hebben jullie een
fijne dag:)
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