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belangrijke data . . . . .
Maa
Din
Din
Don
Don
Don
Maa
Din
Din
Don
Vrij
Vrij

2 t/m 6 juli
3 juli
3 juli
5 juli
5 juli
5 juli
9 t/m 13 juli
10 juli
17 juli
19 juli
20 juli
20 juli t/m 3 september

Week van de 10-minutengesprekken + uitreiking rapport
Geen gym groep 8 (groep 6 ’s middags gym)
Ouderbijeenkomst over (zak)geld
Kanovaren groep 7 en 8
’s Morgens geen gym (’s middags gym groepen 5/5S)
Geen gym groep 7
Week van de NSA-afsluitingen
Vervolg ouderbijeenkomst SHE, over huiselijk geweld
Musical groep 8
Kinderen vrij
Kinderen vrij
Zomervakantie

mededelingen van de directie . . . .

Beste ouders,
Het weer brengt ons momenteel echt al in vakantiestemming. Buiten spelen in de pauzes wordt nu
een feestje, soms compleet met waterspelletjes en een onvermijdelijk nat pak!
En over vakanties gesproken, in deze nieuwbrief vindt u, zoals beloofd, het vakantierooster voor
komend schooljaar. We starten op dinsdag 3 september zodat iedereen rustig terug kan keren.
Hoewel de vakantie lonkt, is het nog niet zo ver. Hier binnen zijn we nog hard aan het werk!
Zo zie ik het decor van de musical groep 8 stap voor stap groeien. In hechte groepjes wordt de laatste
hand gelegd aan een keuken, behang en posters met de meest mysterieuze teksten!
In groep 7 is ook hard gewerkt en daarvan zijn de vruchten geplukt in de Entreetoets! De resultaten
zien er heel mooi uit en daar zijn we blij om. Juf Fari en (voor één dag) juf Marjan, we zijn er trots op!
Met deze resultaten als uitgangspositie zien we uit naar een mooi en soepel jaar in groep 8. En
mogelijk zijn we dan rond deze tijd weer zo trots als dit jaar.
En… soms moet je je trots niet onder stoelen of banken steken en
er rond voor uit komen. Dat hebben we bij uitzondering dan dit jaar
gedaan. Mocht het u ontgaan zijn, kijk dan buiten op de banner, of
binnen op de vele posters, en wees blij met ons!

Met hartelijke groet,
Cissy Merison - Directeur Linnaeusschool
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Nieuws uit groep 6 – Slagbal in het Oosterpark
Wat doe je als de gymles twee weken achter elkaar uitvalt omdat juf Glenda is verhinderd?
Inderdaad, balen. Want gym is iets waar de kinderen zich op verheugen. Bovendien vinden we
lichaamsbeweging erg belangrijk, dus bedachten we met groep 6 een plan: een alternatieve gymles in
het Oosterpark. De groepen 5 en 5s gingen ook mee.
Meester Maarten, tevens bevoegd gymdocent, was meteen enthousiast. Hij besloot om te gaan
slagballen. De kinderen werden verdeeld in vier gemixte teams en we hebben gespeeld op twee
velden. Na een korte instructie konden de wedstrijden beginnen. De meeste kinderen vonden het
razend moeilijk om de bal met het slaghout goed te raken. Maar we hebben ook enkele rake klappen
en home runs gezien. En ben je als team niet aan slag maar sta je in het veld, dan moet je natuurlijk
zien te voorkomen dat de tegenpartij punten scoort. Samenwerken is dan erg belangrijk. Ook dat was
weer een wijze les.
Het was gewoon een super leuke en sportieve middag. Met de groeten uit groep 6.

Nieuws uit groep 7 - Weerwolven

We maakten met alle tafels een soort van kring. Toen de man van juf Marjan er was gingen we gelijk
beginnen. Meneer Westdorp ging het nog een keer uitleggen. Eerst ging Meneer Westdorp de
kaartjes schudden, en vervolgens aan ons uitdelen. En helaas was het stiekeme meisje het eerste
slachtoffer. En er volgde steeds meer slachtoffers. Toen de eerste weerwolf dood was, was iedereen
blij. Maar er waren er nog twee van de drie. Dus besloten de burgers een heel verdacht iemand te
vermoorden. En ja het was een weerwolf, en iedereen dacht yes weer een weerwolf minder.
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De detective had door wie de laatste weerwolf was. Hij stemde op diegene. En zei erbij “de weerwolf
zal wraak nemen.”
Dat was het plannetje van de laatste weerwolf.
Op het laatste moment had helaas toch de weerwolf gewonnen.
Toch nog van heel groep 7 bedankt aan meneer Westdorp, voor het komen en spelen met ons.

Verslag ouderbijeenkomst 25 juni
Maandag 25 juni was er een bijeenkomst met Samreen Nawaz en Yasemen Safak van Stichting
Home Empowerment (SHE).
Ze hebben uitgelegd waar hun stichting voor staat. Ze zijn allebei maatschappelijk werkers en werken
met vrouwen die ondersteuning kunnen gebruiken. Dit kan gaan over allerlei zaken zoals huisvesting,
eenzaamheid en ook huiselijk geweld. Door laagdrempelig informatie te geven proberen ze in contact
te komen met kwetsbare vrouwen en de gezinnen die niet zo zichtbaar zijn. Ze werken nauw samen
met allerlei grotere organisaties. Maar omdat SHE een kleine organisatie is kunnen ze veel
makkelijker iemand bij de hand nemen en snel hulp bieden.
Als er onderwerpen zijn waarvan je zegt, daar wil ik meer over weten of daar moet iets voor
georganiseerd worden, geef dat dan door aan Ineke of Khadisha (voorschool), dan kan dat
meegenomen worden voor de volgende bijeenkomst. Want Samreen en Yasemen komen dinsdag 10
juli nog een keer. Het gaat dan over onderwerpen die nu bv in de buurt spelen of waarvan je weet of
gehoord hebt dat veel vrouwen daar tegen aan lopen.
Kom allemaal, als het niet voor jezelf is, dan kan het misschien voor iemand anders. Hoe meer
mensen op de hoogte zijn, hoe beter.
Voor in de agenda:
Dinsdag 3 juli, bijeenkomst over (zak)geld. Zie de poster op het prikbord in de hal.
Dinsdag 10 juli, vervolgbijeenkomst SHE. Is juist ook voor mensen die nog niet zijn geweest.
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Vakantierooster 2018-2019

Start schooljaar
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Zomervakantie

dinsdag 4 september 2018
19 oktober t/m 26 oktober
24 december t/m 7 januari 2019
18 t/m 22 februari 2019
19 april t/m 3 mei 2019
29 mei vanaf 12 uur, 30 en 31 mei 2019
vanaf 12 juli 2019

Verder:
Tweede Pinksterdag 10 juni 2019
Teamstudiedag
19 november 2019
7 en 8 februari 2019
14 maart 2019
24 en 25 juni 2019
De middag na het Sinterklaasfeest en voor de Kerstviering zijn de kinderen om 12 uur vrij.
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