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DE LAATSTE MAANDEN V/H SCHOOLJAAR...
En dan zitten we alweer in de laatste periode van dit schooljaar… We weten dat de
komende tijd snel zal gaan en voordat we het weten zitten we in de zomervakantie.
Gelukkig zijn we compleet en
gezond begonnen. We hebben
er zin in om de komende maanden er voor te zorgen dat we
het schooljaar succesvol gaan
afronden. En ondertussen bouwen we het nieuwe schooljaar
op.

TIJD VOOR LEUKE ACTVITEITEN
We zijn ontzettend blij dat we dit schooljaar met de klassen weer verschillende
activiteiten kunnen gaan ondernemen. In deze nieuwsbrief willen we alvast de
eerste (algemene) informatie delen over de komende activiteiten. Aanvullende
informatie zal via de komende nieuwsbrieven en/of Parro bij u terecht komen.
Daarnaast bespreken we het ook geregeld met de kinderen in de verschillende
klassen. Tuurlijk kan het zo zijn dat er toch onduidelijkheden of spanningen
ontstaan en vragen u dan om dit zeker met de leerkracht te bespreken. Zo zorgen
we er met elkaar voor dat deze activiteiten een feest gaan worden en met alle
groepen een succes zijn.
Kamp voor groep 8 zal plaats vinden op maandag 30 mei en dinsdag 31 mei. De
kinderen uit groep 8 zijn dan woensdag 1 juni vrij en komen hopelijk weer uitgeslapen op 2 juni naar school. We gaan dit jaar naar ‘t Wilgje in Buren en gaan
ons overdag en ‘s avonds met verschillende activiteiten vermaken. De ouders
van de groep 8 zijn tijdens de informatieavond op de hoogte gebracht van alle
afspraken, het programma en de bijzonderheden.
Groep 3/4 gaat dit jaar op maandag 27 juni aar het Uilenbos in
Lunteren. Een heerlijke overzichtelijke speeltuin waar de kinderen zich goed kunnen vermaken. We gaan hierheen met eigen
vervoer.
Groep 5 en groep 4/6 gaan dit jaar
naar de Julianatoren in Apeldoorn op
maandag 4 juli. In dit pretpark gaan beide klassen lekker genieten van de attracties en/of speeltoestellen. We
reizen hier met een bus naar toe.
Groep 6 en groep 7 gaan naar de
Beekse hoeve in Otterlo op woensdag
29 juni. Hier reizen we ook met de
bus naar toe en hopen ons daar met
verschillende outdoor- en samenwerkingsactiviteiten te vermaken.
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Het afgelopen half jaar hebben we dankbaar gebruik gemaakt van het schoolfruit. Dit programma is bedoeld om de kinderen (extra) fruit te laten eten tijdens schooltijd en kennis te laten maken met meer onbekende fruitsoorten. Helaas is de levering voor dit schooljaar gestopt en hopen
we volgend jaar opnieuw te worden ingeloot.
Omdat fruit en groente eten erg belangrijk is willen wij u vragen om er zelf voor wilt zorgen om
uw kind wat (extra) fruit en groente mee te geven. Hiernaast het advies t.a.v. de hoeveelheid
fruit/groente per dag.

“Door je zorgen te maken, verdwijnen de problemen van morgen niet,
maar verdwijnt de kracht voor vandaag.”
Corrie ten Boom

Ook dit schooljaar doen we weer met het project ‘de kunstweken’ mee. Tijdens de komende
periode gaan we in alle klassen weer stil staan bij verschillende (bekende) kunstenaars. Vervolgens gaan de kinderen zelf ook een kunstwerk maken. Na afloop krijgt u van ons een link
en kunt u verschillende attributen (bv; drinkfles of broodtrommel) met dit kunstwerk hierop
bestellen. U hoort hier de komende tijd vast wat over van uw kind en krijgt t.z.t. meer informatie hierover vanuit ons.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN BINNEN DE J.H. DONNERSCHOOL SO DE GLIND
In de laatste nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd
over de vernieuwingen op het plein. Als het allemaal
volgens planning loopt dan zal eind mei de hoek van
het verkeersplein worden opgeleverd, inclusief nieuw
fietshok en beplating van de buitencontainer. Wij
hopen in de zomervakantie het gedeelte daarachter
met de speeltoestellen ook te doen en dan in de start
van het nieuwe schooljaar die gehele hoek vernieuwd
te hebben.
In het nieuwe schooljaar hopen we dan het plein aan
de voorzijde van de school nog te vernieuwen.
Per volgend schooljaar zal er gestart worden met een
groep 2/3. Vanaf schooljaar ‘22/’23 zal er dus ook
onderwijs aan kleuters worden verzorgd in De Glind.
Daarnaast hopen we in het nieuwe schooljaar te starten met een nieuwe rekenmethode. We hebben gekozen voor
de methode ‘wereld in getallen’ en gaan ons hier de komende tijd verder in scholen, zodat we het vanaf de start in
het nieuwe schooljaar goed kunnen neerzetten.
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