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Algemeen
Schoolreisje
Het afgelopen schooljaar heeft Corona een behoorlijke stempel gedrukt op het onderwijs. Ook heel veel
gezellige activiteiten konden hierdoor helaas niet doorgaan. Maar…. er staat nu toch weer een hele leuke dag op
de planning, het schoolreisje! Op 15 juni gaan we voor alle leerlingen een geweldige dag organiseren. Ook groep
8 mag hier deze keer aan deelnemen. Wij hebben er ontzettend veel zin in! Er komt nog een brief voor de
ouders met hierin alle informatie.

Open podium
Het open podium is altijd een activiteit waar veel kinderen enorm naar uitkijken. Ze kunnen vol trots de liedjes,
dansjes en ander ingestudeerde optredens aan ouders en opa’s en oma’s laten zien. Ook vinden we het prachtig
om ouders te zien genieten van hun kinderen en de wijze waarop zij zich ontwikkelen. Daarom vinden we fijn
om te kunnen laten weten dat er op 18 juni een digitaal open podium wordt georganiseerd. Weer een mooie
activiteit om naar uit te kijken.

Spelen en bewegen
Dit weekend zullen er vanuit de gemeente flyers voor een project spelen en bewegen voor Gerwen thuis
worden bezorgd. Er zijn subsidiegelden vanuit de gemeente beschikbaar en er moet gekeken worden naar de
beste besteding hiervan. Natuurlijk is dat voor u interessant, maar we willen u vragen hierover ook met uw
kind(eren) in gesprek te gaan. Het doel vanuit de gemeente is dat zeker ook de kinderen de flyer zien.

Peuterwerk

Berichtje vanuit de Peuterhof
Hallo allemaal,
Na een mooie meivakantie, hebben we alle kinderen weer mogen ontmoeten bij Peuterhof. Wat fijn om
iedereen weer te zien om samen te spelen, zingen en te leren.
Ons nieuwe thema waar we mee gaan werken is “groeien en bloeien”.
We hebben een themahoek gemaakt. Lezen uit het boek: “Anna en haar groentetuintje” van Kathleen Amant,
en besteden aandacht aan de volgende woorden: groeien, bloeien, gieter, schep, kruiwagen, hark, emmer,
zaadje, aarde, bloempot, bloem.
We hebben veel zin om samen met de kinderen er leuke en leerzame weken van te maken.
In de volgende nieuwsbrief volgen de foto’s hoe het verloop van ons thema gaat.
Groeten van de peuters en juffen van Peuterhof.

Kids Society Erica
Nieuws vanuit bso front Beverbende, Bonte paard en Slingerapen…..
Wat kunnen we terugkijken op weer een leuke meivakantie bij de bso, Naar de bossen geweest om hutten te
bouwen of om gewon lekker te klimmen in de bomen. Knap hoe kinderen zo hoog al durven te klimmen. Het
was heerlijk om weer in de buitenlucht te picknicken.

We hebben ons eigen bso T-shirt gemaakt en wel op een hele speciale manier? Iedereen mocht met touw
allemaal knopen in het T-shirt maken, vervolgens het shirt met poederverf in de wasmachine stoppen en
wachten op een mooie creatieve outfit. Dit blijft ons bso shirt…….
Met mozaïek een mooi dienblad gemaakt met allemaal gekleurde kleine
stukjes tegel. Wat zal dit straks thuis in de keuken goed gebruikt gaan worden.
Op onze laatste dag van de vakantie hebben we met gips gewerkt. Alle
kinderen mochten alles zelf doen. Water met poeder mengen en kijken of het
dik genoeg is om in een vorm te gieten. Knap en leerzaam voor de kinderen.
Het was een erg leuke activiteit.
Tot de volgende keer!

Nieuwsbrief 11 verschijnt op 23 juni.

