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Belangrijke datums:
16 juli: start zomervakantie
30 augustus: eerste schooldag

Afscheid groep 8
Maandagmiddag 12 juli hebben we met de
kinderen al kunnen genieten van de
afscheidsmusical door groep 8.
Woensdagavond hebben ze de musical
“Expeditie Beachclub” opgevoerd voor hun
ouders. Gelukkig konden andere familieleden
via een livestream meegenieten van de
uitvoering.
Op woensdagmiddag hebben we de kinderen
van groep 8 met een erehaag uitgezwaaid. We
wensen hen veel succes op hun scholen voor
voortgezet onderwijs.

Afronden schooljaar
We hopen het schooljaar positief af te ronden
met elkaar. Weliswaar nemen we van een paar
kinderen afscheid, maar we kunnen ook
nieuwe kinderen verwelkomen, in
verschillende groepen.
Afgelopen woensdag, met meesters- en
juffendag, hebben we feestelijk kunnen vieren.
En genieten van een lekker ijsje van de
ijscoman, natuurlijk.
Hartelijk dank voor alle verwennerijen die we
van de kinderen mochten krijgen.

Plannen nieuwe schooljaar

Natuurlijk zijn we al weer druk geweest met de
plannen voor het onderwijs en de klassen in
het nieuwe schooljaar. Ook de jaarplanning
heb ik in grote lijnen al aan u laten weten. Voor
het einde van de vakantie zullen we de agenda
in Parro aanvullen zodat de verschillende
activiteiten overzichtelijk bij elkaar staan.
Nadat we in voorgaande jaren zijn gestart met
een nieuwe taalmethode (Staal) en een
nieuwe methode voor de zaakvakken (Faqta),
zullen we volgend schooljaar een nieuwe
methode voor voortgezet technisch lezen,
gecombineerd met begrijpend lezen, invoeren.
Deze methode heet Nieuw Nederlands junior.
We hopen zo ook weer een nieuwe impuls aan
het lezen en begrijpend lezen te kunnen
geven.

Sport in de vakantie
Tijdens de vakantie zijn de meeste sporten ook
met vakantie. Maar wist u dat er voor de
kinderen die thuis blijven dit jaar zomerspelen
georganiseerd worden? Meer informatie vindt
u op de flyer die hierna geplaatst is. Veel
sportplezier deze zomer!

Namens het team van de Zilvermaan,
locatie Fazantenkamp wens ik u
allemaal een fijne zomervakantie.
Geniet ervan en heel graag tot in het
nieuwe schooljaar.
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