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Agenda 
   
21 juni studiemiddag, vanaf 12 uur zijn de 

leerlingen vrij  
24 juni studiedag, vrije dag voor de 

leerlingen 
25 juni sportdag groep 5 t/m 8  
28 juni Rapport mee naar huis 
1 juli  Sportmiddag groepen 1 t/m 4 
2 en 3 juli Rapportgesprekken, groep  
 1 t/m 7 
5 juli Eindbal groep 8 

’s middags lesvrij 
8 juli Doorschuifuur  
9 juli Musical groep 8 
12 juli ’s middags lesvrij 
11 juli t/m 23 augustus Zomervakantie 
26 augustus 1e schooldag schooljaar 2019-2020 

 

Kom op tijd! 
Zorgt u er ook de laatste schoolweken voor dat uw kind op tijd op school komt? Het is voor uw kind 
belangrijk en prettig om samen met de groep te beginnen. En het stoort de les als uw kind later 
binnenkomt.  
 

Start Zomervakantie één dag vervroegd 
In de jaarplanning staat vermeld dat vrijdag 12 juli de laatste schooldag is. Bij de planning wordt altijd 
rekening gehouden met marge-uren. Dat zijn uren die kunnen worden ingezet als er calamiteiten zijn. 
Omdat we dit schooljaar marge-uren over hebben, heeft directie besloten om de leerlingen één dag eerder 
met zomervakantie te laten gaan. De laatste schooldag van dit schooljaar is daarom donderdag 11 juli. 

 
Schooljaar 2019-2020 
Op vrijdag 29 juni berichten we u welke leerkracht uw kind volgend jaar heeft. Ook ontvangt u dan de 
jaarplanning, zodat u weet op welke dagen uw kind naar school gaat en wat de vrije dagen zijn. 

 
Doorschuifuur 
Elk schooljaar is het laatste lesuur van de laatste maandag het doorschuifuur. In dat uur maken de 
leerlingen kennis met de leerkracht die zij het volgend schooljaar hebben. Het doorschuifuur is dit jaar op 
maandag 8 juli. 

 
Kunstweken 
Tijdens de Kunstweken staat in de onderbouw Cees Buddingh centraal, schrijver van het gedicht De 
Blauwbilgorgel. Misschien kent u het gedicht wel. Lees het eens voor aan uw kind. Het zal het zeker 
herkennen en misschien zelfs stukken kunnen opzeggen. U vindt het gedicht op de volgende bladzijde. 
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IK BEN DE BLAUWBILGORGEL. 

Ik ben de blauwbilgorgel, 
Mijn vader was een porgel, 
Mijn moeder was een 
porulan, 
Daar komen vreemde 
kind'ren van. 
Raban! Raban! Raban! 
 
Ik ben een blauwbilgorgel 
Ik lust alleen maar korgel, 
Behalve als de nachtuil krijst, 
Dan eet ik riep en rimmelrijst. 
Rabijst! Rabijst! Rabijst! 

 
Ik ben een blauwbilgorgel, 
Als ik niet wok of worgel, 
Dan lig ik languit in de zon 
En knoester met mijn 
knezidon. 
Rabon! Rabon! Rabon! 
 
Ik ben een blauwbilgorgel 
Eens sterf ik aan de schorgel, 
En schrompel als een kriks 
ineen 
En word een blauwe 
kiezelsteen. 
Ga heen! Ga heen! Ga heen! 

 

Sportdagen  
Voor de sportdag van de groepen 5 t/m 8 hebben wij weer hulp van 
ouders nodig. Het programma zal er iets anders uit zien. De kinderen 
komen nu allemaal langs bij de onderdelen. Daarom hebben wij 8 ouders 
nodig bij de onderdelen. Wie wil op 25 juni meehelpen? 
Stuur dan een mailtje naar meester Ernst Jaap: e.dehaan@architect.asg.nl 
o.v.v. Sportdag.  
 
Vanaf deze week hangen er ook inschrijflijsten bij de klassen. Ongeveer 
een week van te voren ontvangt iedereen via de mail de informatie met 
daarin wie waar staat en wat daar gedaan wordt. Groep 1 t/m 4 heeft 
sportdag op maandagmiddag 1 juli. Hierbij gaan de kinderen van groep 8 assisteren. 
 

Schoolfruit 
Na de zomervakantie kunnen we de school zich weer opgeven voor het EU-
schoolfruitproject en hopelijk worden we ingeloot. We krijgen dan vanaf de 
herfstvakantie tot de meivakantie drie keer per week fruit of groente voor het 
tienuurtje.  
We willen u nu al vragen of u kunt helpen het fruit of de groente gewassen en eventueel 
geschild of gesneden naar de klassen te brengen. U kunt zich bij Sietske opgeven via 
administratie@architect.asg.nl 

 

Kamp Kindervakantieland 

De laatste week van de zomervakantie 19 t/m 23 augustus 2019 kunnen wij terecht 
voor een superleuke week op het terrein van Kindervakantieland. Wij zouden het erg 
leuk vinden als jij met ons mee gaat! Deze week zal door ons als kinderwerkers 
gecoördineerd worden. Dit doen wij natuurlijk niet alleen! Samen met een enthousiast team van 
vrijwilligers is de begeleiding compleet! Alle kinderen van groep 3 t/m groep 8 ( 6 t/m 12 jaar) kunnen zich 
opgeven. Waarbij de kinderen die, wegens omstandigheden nooit op vakantie gaan, voorrang krijgen.  
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Lijkt het je erg leuk om mee te gaan, vul dan het inschrijfformulier* 
samen met je vader of moeder in en geef dit voor 1 juli bij Wendy af. 
Je krijgt dan spoedig te horen of er nog voldoende plek is of niet.  
Mocht je twijfelen of heb je nog vragen dan mag je die natuurlijk ook 
gerust stellen. Dit kan door een van ons een mail te sturen of door 
even te bellen.  
 
Mailadres/ telefoonnummer Wendy: spooren@deschoor.nl of 06-42741945 

Het inschrijfformulier kunt vragen bij de leerkracht van uw kind. 
 
De bijdrage per kind is € 75,00 per week. 
Mocht dit een probleem opleveren, bijvoorbeeld als er sprake is van schuldsanering of bijstandsuitkering 
dan kunt u ontheffing aanvragen. Steekproefsgewijs vraagt de Schoor ouders/verzorgers naar hun 
inkomensgegevens 

 
Goed gedaan les 16 
 
Les 16 ‘Wensen en dromen’. 
Het is belangrijk dat uw kind leert zijn fantasie goed te gebruiken. Fantasie is nodig om je echt in te kunnen 
leven in anderen, om oplossingen voor nieuwe problemen te verzinnen en geruststellende beelden en 
gedachten op te roepen als je gespannen of bang bent. 
 
In de klas komt het volgende aan de orde: 

 Droomwensen zijn leuk maar komen niet zo vaak uit. 

 Je kunt je droomwens veranderen in een kleine wens en dan een slim plan verzinnen om die kleine wens 
wél uit te laten komen. 

 In reclamefilmpjes lijken dingen vaak veel mooier, leuker of lekkerder dan ze in het echt zijn. 
 
Tips voor thuis 

• Help uw kind zijn droomwens om te zetten in een haalbaar doel. ‘Wil je graag een beroemde zangeres 
worden? Dan kun je bij het koor gaan.’ ‘Wil je in een kasteel wonen? Ga maar lezen over kastelen en 
misschien kunnen we in de vakantie naar een echt kasteel gaan.’ 

• Leer uw kind het verschil kennen tussen reclamefilmpjes en televisieprogramma’s. Reclame wil dat je 
iets koopt. Gewone televisieprogramma’s willen alleen iets leuks, spannends of leerzaams laten zien. 
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