35. Nieuws

Agenda
Dinsdag 30 juni
Donderdag 2 juli
Vrijdag 3 juli
Maandag 17 augustus

26 juni 2020

Doorschuif-uurtje naar de nieuwe klas
Filmpremière, Pleinfeest en afscheidsavond groep 8
Om 12 uur start de zomervakantie
Fris en fruitig weer naar school

Nieuwe juf
Zoals eerder gemeld kunnen we doordat de school in leerlingen groeit een nieuwe collega
verwelkomen. Juf Irene zal ons team gaan versterken en zal vooral extra begeleiding van
kinderen op zich nemen. Een mooie luxe naast het feit dat ook onze gymmeester Erik
uitbreiding van gymtijd krijgt. Alle gymlessen van groep 1 t/m 8 worden door Erik gegeven
(met om de week ook een les van buurtsportcoach meester Luca). Hieronder stelt Irene zich
aan uw voor. In de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar zal Erik dat doen.
Hallo kinderen en beste ouders/verzorgers,
Mijn naam is Irene Tadema en ik ben 26 jaar. Samen met
mijn vriend en ons zoontje van tien weken woon ik in
Tzummarum. Afgelopen jaar heb ik de PABO afgerond en
daarvoor de opleiding Pedagogiek in 2016. In mijn vrije tijd
mag ik graag tijd doorbrengen met mijn gezin, wandelen,
dansen, spelletje doen met familie en vrienden en hou ik
van reizen.
Komend schooljaar zullen jullie mij binnen de school zien
op maandag, dinsdag en donderdag. Ik zal in meerdere
groepen voor de klas staan (vooral op de middagen),
maar ook groepjes kinderen begeleiden. Ik kijk uit naar
komend schooljaar! We gaan er samen een mooi
schooljaar van maken!
Juf Irene
Muzieklessen
Het nieuwe schooljaar brengt ook een wijziging in de
Muzieklessen. In het komende jaar gaan er meer groepen profiteren van muzieklessen van
gastdocenten. In de groepen 4, 5, 6 en 7 krijgen alle kinderen 10 weken muziekles inclusief
instrument. In vier schooljaren hebben ze dan kennis gemaakt met 4 verschillende

instrumenten en hebben de kinderen 40 muzieklessen gevolgd die gegeven worden door
vakdocenten. De Treffer sport dus niet alleen, er zit ook muziek in 
Zomerlezen voor kinderen uit groep 3
Het is alweer bijna zomervakantie! De tijd gaat razendsnel in deze vreemde weken met
allerlei aanpassingen. Normaal gesproken komt er vlak voor de zomervakantie een
leesconsulent van de bibliotheek op school om voor groep 3 of 3/4 het zomerlezen te
introduceren en te regelen. Of de groep komt naar de bibliotheek om daar boeken voor de
zomer uit te zoeken. Beide manieren zijn nu even niet mogelijk. Daarom heeft de bieb een
heel mooi alternatief voor het zomerlezen.
Dit alternatief heet Vakantielezen en het is een digitale vorm van zomerlezen.
Kinderen gaan, samen met hun gezin, op schattenjacht.
Ze reizen langs 6 landen van de Vakantielezen-landkaart
(zie de kaart die kinderen uit groep 3 volgende week krijgen).
In elk land is een 'schat' verstopt. Deze kun je alleen vinden
door mee te doen aan de opdrachten . Als de opdrachten
gedaan zijn, verdienen de kinderen een sticker. Deze sticker
kunnen ze in de bibliotheek halen, door de 'schat'(=wachtwoord)
te noemen. De sticker plakken ze op de landkaart. Als de
landkaart vol is, kunnen ze een foto van zichzelf met volle
landkaart maken en uploaden op de website. Als ze dit
uiteindelijk doen, ontvangen ze een kleine attentie.
Natuurlijk hopen we ook op actieve ouders, dat werkt altijd extra stimulerend! De leerlingen
krijgen dus geen echte boeken mee naar huis op deze manier. Als ze in de bibliotheek komen
voor een sticker, proberen we hen natuurlijk wel te verleiden om een leuk boek mee te
nemen. Er zal dan ook een leuke hoek ingericht zijn met geschikte boeken etc.
Film première en groots pleinfeest!!
We gaan zorgen voor een uitbundig pleinfeest en een superleuke film première van de
verfilmde musical van groep 8. De stormbanen en luchtkussens zijn weer besteld 
We vragen u om niet met grote getalen naar het veld te komen komende donderdag…. Dit in
verband met de corona-afspraken..

Fijn weekend!
Het schoolteam

