
 
 
  
 
 
 

OBS de Schoener, Daltonschool i.o.                                                         7 juni 2019 

het Toetertje 

 

Agenda    20 juni 

 25 juni 

 Bestuur visitatie  

 Studiedag leerlingen vrij 

   

Groep 1-2  Het is alweer juni en we zijn begonnen met het werken rond het thema 
water. We hebben een strand-hoek en in de bouwhoek zijn er boten. We gaan 
kreeften knutselen, vissen kleien en proefjes doen met water. 
De werkjes kunnen goed opgehangen worden doordat de vader van Ties en Mats 
nieuwe spandraden heeft opgehangen in de kleuterhal: dankjewel! 
We zijn volop bezig met leren strikken, bijna iedereen kan het. In groep 2 en in 
groep 1 kunnen steeds meer kinderen zelf hun naam schrijven. Knap hoor! Bijna 
alle letters zijn aangeboden en in groep 2 werken we regelmatig met de 
letterdoos. Het lijkt soms al echt groep 3! 
 
Het Vaderdag cadeau is ook mee naar huis. Fijne Vaderdag  

   

Groep 7-8  FAQTA Reis door de ruimte 
Na enkele weken veel te hebben geleerd over de thema’s  “Wereldoorlogen en 
Holocaust” en de wereldwonderen van het thema “Vakantie ver weg”, verleggen 
wij onze aandacht naar de zon, maan, sterren en 
planeten . De komende weken leren wij: 
- over de zonnestelsels in het heelal. 
- over de verschillende planeten in ons eigen 
zonnestelsel. 
- hoe een raket wordt gelanceerd.  
- hoe zwaartekracht werkt. 
- over rampen en gevaren in de ruimte. 
- wat een telescoop is. 
- dat leven in de ruimte gezondheidsrisico's met zich meebrengt. 
- dat er, en wat voor experimenten worden uitgevoerd in 
de ruimte. 
 
Afscheidsfeest groep 8 
Net als voorgaande jaren nemen we op feestelijke en toch 
intieme wijze afscheid van de kanjers van groep 8. Samen 
met de ouders van deze groep organiseren wij op 
woensdag 3 juli a.s. een feestelijke bijeenkomst op het 
schoolplein voor de kinderen van groep 8 en hun ouders. 
Alle leerkrachten zijn tevens uitgenodigd. Die avond worden tevens de 
certificaten uitgereikt en neemt ieder kind op persoonlijke wijze afscheid van 8 
jaar De Schoener.  
 

En…kinderdisco 

Aansluitend organiseren wij voor alle kinderen van groep 78 een 

kinderdisco in het bovenbouwlokaal. Dat wordt gezellig! 
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