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Weekviering woensdag – zonder Vlinders en Beren 

Woensdag vindt er weer een weekviering plaats. Aangezien de Beren en de Vlinders een 

ModderDag hebben, zullen zij niet deelnemen aan deze viering. Wij hopen op uw komst! 

 

Eindrapport mee 

Donderdag krijgen alle kinderen hun eindrapport mee naar huis. 

 

10 minutengesprekken op verzoek 

Volgende week hebt u, als ouders / verzorgers, weer de mogelijkheid om een gesprek aan te 

vragen bij de stamgroepleiding van uw kind(eren). U kunt hiervoor zelf een afspraak maken.  

 

UIT DE GROEPEN 

Uit het Berenhol & de Vlindertuin 

Boeken inleveren donderdag. 

Zoals elke donderdag worden ook deze week bij de Vlinders en de Beren de boeken geruild. 

Denkt iedereen er weer aan om zijn/haar boek in de bijbehorende boekentas donderdag weer 

mee te nemen naar school?  

 

2
e

-jaars even Apen. 

De Beren en de Vlinders die nu 2
e

-jaars zijn, worden elke donderdagochtend 

even Apen. Afgelopen donderdag was de tweede keer en dat is zo goed 

bevallen, dat we dit de komende 3 weken ook gaan 

doen. Ze gaan van 10.45 uur tot 12.00 uur. De 

laatste schoolweek gaan de groepen op 

donderdagochtend naar hun groep zoals het volgend jaar ook zal zijn. 

Dus dan gaan er ook Beren en Vlinders naar het Stokstaartjeshol. 

 

 

 

ModderDag!  

Zoals al geschreven stond in het vorige Fonkelnieuws is het overmorgen 

ModderDag bij de Vlinders en de Beren. Wij willen u vragen om uw Beer of 

Vlinder kleren en schoenen aan te doen, waarvan het niet erg is als ze vies 

worden.  

Wij hopen op een fijne Modderdag, met heel veel modder-plezier!  

 

Dinsdag 12 juli afscheidsfeestje Vlinders. 

Op dinsdag 12 juli vieren de Vlinders een afscheidsfeestje voor en met juf Ania. Juf Ania werkt 

volgend jaar niet meer op onze school.  

  



Uit het Pandabos 

Eindfilm 

Vorige week hebben alle 8
e

-jaars een uitnodiging voor de afscheidsavond 

meegekregen. Wilt u er voor zorgen dat het inlever-strook deze week weer 

teug op school is. De kinderen kunnen voor € 2,50 een DVD van de 

eindfilm kopen. Het geld hiervoor kan worden ingeleverd bij juf Marije. 

 

Jarig deze week 

Donderdag 30 juni Mariam Khatchatrian Apenkooi 

Vrijdag  01 juli Mahdi Mohamadi Pandabos 

 

Trefwoord: Wie ben je (3) 
Wie je bent is niet alleen hoe je eruit ziet of wat je doet. Hoe verder we komen in het verhaal van 

Jona, des te duidelijker wordt het hoe Jona denkt over zichzelf en over de wereld. 

De Grote Vragen dringen zich aan hem op: wat is rechtvaardig? Wat heeft zin? 

Hoe zit het met God en wat is mijn eigen plekje in het geheel? 

Deze week proberen we om ook zelf aan de slag te gaan met de Grote Vragen 

van het leven waarop eigenlijk nooit een laatste antwoord te geven is. We sluiten 

af met de ontdekking dat ook de vraag ‘Wie ben je?’ behoort tot deze Grote 

Vragen. Al was het maar omdat je zelf nooit ‘af’ bent maar voortdurend in 

ontwikkeling 

 

Aanwezigheid 

Aanwezigheid Peter Möhlmann 

Dag Datum Wanneer  

Maandag  27 juni Hele dag 

Woensdag 29 juni Ochtend 

 

Agenda 

Datum Activiteit Tijd: Wie 

Woensdag 29 juni  ModderDag Ochtend Beren / Vlinders 

Woensdag 29 juni Weekviering 11.30 – 12.00 uur Iedereen 

Woensdag 29 juni MR vergadering 19.30 uur MR 

    

Van 4 t.m. 8 juli 10 min.gesprekken op verzoek Na schooltijd Ouders / verzorgers 

Donderdag 7 juli Oud papier 18.00 uur Ouders 

 

PEUTERSPEELZAAL KRISTALLA 

Uitbreiding peuterspeelzaal Kristalla 

Eerder werd u medegedeeld dat er een derde peutergroep gestart zal worden. Helaas is dit nog 

niet gelukt. Wij zullen aan het einde van de zomervakantie kijken of wij wel kunnen starten met de 

derde groep. Meer informatie zal dan volgen. 

 

ModderDag 

Komende woensdag, 29 juni, hebben wij ModderDag. Dit houdt in dat wij 

heerlijk met modder gaan spelen.  Wilt u uw peuter extra kleren en een 

handdoek meegeven?  

 

Peuterfeest            

Donderdag 7 juli vieren wij ons peuterfeest! Wij zullen deze dag beide groepen samenvoegen!  

Woensdag 6 juli is  peuterspeelzaal gesloten!  

Wij gaan dit jaar niet weg, maar bieden verschillende activiteiten aan op het grote veld naast de 

school. Wij zijn voor deze dag op zoek naar partytenten en ouders die ons willen ondersteunen! 

Wie helpt ons een superfeest te maken? Kinderen mogen verkleed komen. Voor eten en drinken 

word gezorgd. Opgavelijst voor hulpouder of partytent hangt aan het memobord.           



 

Eten en drinken   

De laatste tijd zien wij dat sommige peuters een overvloed aan eten (drinken) meekrijgen. Hierdoor 

zitten de peuters onnodig lang aan tafel en levert het verschil van mening met de juf op wat een 

peuter ‘moet’ op eten. Wij zijn van mening dat 1 stuk fruit of 1 boterham voldoende  is om te eten 

bij ons.                              

 

Oudercommissie 

Voor de tijd ná de vakantie zijn wij op zoek naar nieuwe Oudercommissieleden. Als O.C-lid helpt 

u bijvoorbeeld bij het bedenken en uitvoeren van activiteiten, mag u meebeslissen in 

veranderingen die doorgevoerd kunnen worden en wordt u als eerste op de hoogte gebracht van 

nieuwe ontwikkelingen. Wij hebben 1 keer in de twee maanden O.C.-overleg. Lijkt het u wat, geef 

u dan zo snel mogelijk op bij één van de juffen. 

 

Boekenmoeder/vader 

Ook zijn wij voor na de vakantie op zoek naar twee boekenmoeders / vaders. U ruilt de 

leenboekjes wekelijks op maandag en dinsdag. Voor meer informatie kunt u terecht bij de juffen. 

 

Foto’s 

De oudercommissie probeert de foto`s van het afgelopen schooljaar nog voor de vakantie aan te 

bieden aan u.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laan van het Kinholt 576 

7823 HP Emmen 
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