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Bijna vakantie
Deze laatste schoolweek staat er nog van alles op
het programma: Dinsdag de musical van groep
7/8; wat hebben ze een fantastische show
neergezet! Gisteren stond in het teken van
afscheid; van juf Janna en van groep 8. Tot slot is
er morgen een leuke activiteit vanwege de laatste
schooldag.
Vele activiteiten gedurende het schooljaar
kunnen niet worden georganiseerd zoals ze zijn
georganiseerd bij SWS De Schans. Daarvoor was
diverse hulp nodig van vele ouders.

Juf Willemijn
Na de zomervakantie begint het
zwangerschapsverlof van Juf Willemijn. Zij
verwacht in september haar eerste kindje.
We wensen haar alvast een voorspoedige
bevalling en succes met de laatste loodjes.
Willemijn zal tijdens haar verlof worden
vervangen door Patrick Steenbergen.

Namens het team bedankt lieve (groot)ouders
voor de (kerst/ paas/ Sint) vieringen en andere
feestjes, schoolbieb, fietscontrole, OV/MRactiviteiten, identiteitscommissie,
sportbegeleiding, halen en brengen per fiets en
auto, schoolreisjes, plein- en tuinonderhoud &
timmerklussen, decoratie, schoonmaken en
ongetwijfeld nog meer. Zonder uw hulp was dit
nooit zo’n succes geweest!

Nieuwe school
Niet alleen de kinderen van groep 8 zullen onze
school gaan verlaten. Na de zomervakantie zal
ook Charissa uit groep 6 naar een andere school
gaan. Zij gaat naar ‘t Hoge Holt te Roden. We
wensen haar daar een fijne schooltijd toe.

Laatste schooldag
De laatste schooldag is op vrijdag 12 juli. Die dag
zullen de kinderen van groep 8 een activiteit
organiseren. We starten om 8:30 uur gezamenlijk
op het plein.
De kinderen hoeven deze dag geen eten en
drinken mee te nemen.
Alle kinderen mogen verkleed naar school
komen.
Rond 11:45 uur zwaaien we de kinderen van
groep 8 gezamenlijk uit en om 12:00 uur begint
vervolgens voor iedereen de vakantie!
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Bericht van Juf Janna

Lezen in de vakantie

Beste ouders, lieve kinderen en collega’s van de
Schans.

Zes weken lang lekker uitslapen, buitenspelen
en niet naar school. Maar ook zes weken
waarin het niveau van je kind een terugval kan
maken. Dat verschijnsel, beter bekend als een
zomerdip of vakantie-dip, krijgt de laatste jaren
steeds meer aandacht:
Het gaat er om dat kinderen na de
zomervakantie ineens minder goed lezen dan
aan het eind van het schooljaar. Het klinkt gek,
maar de zomervakantie is een heel belangrijke
periode. Uit onderzoek is gebleken dat
kinderen die bijvoorbeeld niet lezen tijdens de
zomervakantie in niveau gelijk blijven of zelfs
achteruitgaan, terwijl kinderen die veel lezen
na de vakantie een hoger leesniveau hebben.
Ook op De Schans willen we deze ‘dip’
voorkomen. We hopen dat we samen met u
het leesplezier kunnen laten toenemen.
Daarom is hierover informatie toegevoegd als
bijlage.

Na 2 jaar Regenboog en 3 jaar
samenwerkingsschool heb ik gisteren, woensdag
10 juli afscheid genomen van de Schans. Zoals
velen weten is het tijd voor iets nieuws en meer
tijd voor mezelf.
De dag begon gisteren heel luxe met een heuse
cabrio voor de deur. Meester Erik haalde mij van
huis. Bij de Schans aangekomen stonden alle
leerlingen daar met kleurig versierde erebogen
een mooi lied te zingen. En álle kinderen hadden
prachtige bloemen meegenomen. Ik voelde me
net een beetje de koningin.
Ons huis is nu één grote bloemenzee: Zó mooi!
In de klassen hebben we een gezellige ochtend
gehad en daar waren ook nog cadeautjes en
liedjes.
Om 12 uur was ik zeer verrast door de vele
ouders, bekenden en mijn familie op het plein.
De tijd was te kort om iedereen persoonlijk te
spreken. Daarom langs deze weg:
Kinderen van SWS de Schans, bedankt dat ik jullie
juf mocht zijn. Ik ga jullie missen!!
Alle ouders, hartelijk bedankt voor het
vertrouwen, het samenwerken en de goede
gesprekken. En collega’s, bedankt voor het
prachtige afscheidsfeest!
Met een hartelijke groet,
Juf Janna

Opening schooljaar met BBQ!
(herinnering)
Het nieuwe schooljaar 2019-2020 willen we graag
feestelijk inluiden met een gezellige barbecue op
dinsdag 10 september vanaf 17:00 uur.
Ouders en leerkrachten kunnen elkaar leren
kennen en/of gezellig bijpraten, de kinderen
kunnen dan lekker samen spelen op het plein.
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Stagiaires
Gedurende het schooljaar waren meerdere
stagiaires actief in alle groepen van SWS De
Schans. Wij willen ze allemaal ontzettend
bedanken voor hun enthousiasme die ze hebben
laten zien. We hopen natuurlijk dat een groot
deel kiest voor een toekomst in het
basisonderwijs!

Belangrijke data
12 juli
12 juli t/m
23 augustus
26 augustus

Laatste schooldag
Alle leerlingen vrij!
ZOMERVAKANTIE!!
Eerste schooldag

27 augustus

OV vergadering

30 augustus
2 september

K& C: Groep 3/4 en 5/6 :
Festival Veenhuizen
Juf Gea jarig!

2, 4 en 5
september
5 september

Kunst &Cultuur groep 5/6
Blow It Away
MR- en Identiteitsvergadering

10
september
10
september

Kunst & Cultuurgroep 5/6
Massimo
Openings -BBQ voor alle
ouders en kinderen

Gevonden voorwerp
Er ligt reeds een behoorlijk tijd een bril bij de
boeken van de bieb. We weten niet van wie de
bril is. Herkent u de bril en is deze van u, dan kunt
u de bril ophalen bij Jan, de conciërge.
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Drie dagen fun op het Sport & Spel Festival (herinnering)
Dit jaar is het thema ‘Reality TV’
We zijn weer druk bezig met de voorbereiding voor het Sport & Spel Festival in Norg, een mooie afsluiting
van de zomervakantie voor kids uit groep 3 t/m 8. Dit evenement vindt plaats op dinsdag 20-, woensdag 21en donderdag 22 augustus 2019, steeds van 09:30 tot 15:30 uur.
‘Reality TV’ is dit jaar het overkoepelende thema. De eerste dag staat in het teken van Studio Sport; ’s
ochtends komen klassieke sporten als voetbal, korfbal, tennis en hockey aan bod en ’s middags (dan zijn
kleuters uit groep 1 en 2 ook van harte welkom) staan er nieuwe, coole en hippe sporten op het
programma, zoals het NK Papieren Vliegtuigjes Gooien en een Stokpaardenrace. Woensdag is ‘Freek Vonk
Dag’; we gaan de hele dag op pad in het bos. ‘Ter Land, Ter Zee en In de Lucht’ is het thema van de laatste
dag. We starten in het Molenduinbad en eindigen op de stormbaan. Vergeet je zwembroek niet!
Kleuters betalen € 5,00 voor deelname en alle andere kinderen € 20,00 voor drie dagen, of € 7,50 per dag.
Heb je zin om mee te doen, dan kun je je aanmelden bij Afien Baving van Beweegdorp Norg via 0637430610 of info@beweegdorpnorg.nl.
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