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Agenda
14 juli
17 juli t/m 25 augustus
23 of 24 augustus
28 augustus
21 september

Laatste schooldag; de leerlingen zijn op 12.00 uur vrij
Zomervakantie
u ontvangt de jaargids als pdf
eerste schooldag
studiemiddag team; alle leerlingen zijn vrij

Elke maandag wieltjesdag, ook weer in het nieuwe jaar
Elke woensdag fruitdag, ook weer in het nieuwe jaar
Voor een overzicht van data verwijs ik u ook graag naar de activiteiten-kalender op onze website:
https://sites.google.com/site/vierschip/activiteitenkalender

Eindfeest

Hoewel een paar buitjes even koud op ons dak vielen, bleven we met het Eindfeest de echte grote buien
gelukkig net voor. Die zijn namelijk in de nacht gevallen.
We mogen spreken van weer een geslaagd Eindfeest. Velen genoten weer van de optredens van de kinderen
en de muziek - die vorig jaar nog veel te wensen overliet - was dit jaar perfect geregeld!
Ook werd weer genoten van de variëteit in eetgelegenheden. Voor “elck wat wils”. En tenslotte bleken ook de
spellen een succes, vooral het grote GAMER spel op het plein van locatie 15.
Vanaf deze plek willen we iedereen nog eens van harte bedanken voor de hulp bij de voorbereiding en de
uitvoering, t/m het onvermijdelijke opruimen!

Verjaardag juf Margo en juf Diana

Vrijdag 7 juli heeft groep 4/5A de verjaardag van de juffen gevierd. We hebben verschillende spelletjes gedaan
en ook een mini-theater (was wel erg mini dit jaar). De juffen zijn enorm verwend door de kinderen, waarvoor
onze hartelijke dank. We kunnen snoepen, douchen, kaarsjes branden, drinken……...kortom teveel om op te
noemen. Wij willen de kinderen en natuurlijk ook de ouders hartelijk bedanken voor de vele cadeau’s! Het was
een erg gezellige ochtend.

Groep 6 bezoekt de boerderij.
Maandagmiddag 3 juli heeft groep 6 een bezoekje
gebracht aan de boerderij van de familie Janse.
Boer Ko kwam ons ophalen met de boerenkar.
Vervolgens hebben we een rondleiding over de
boerderij gekregen. Er werd iets verteld over de
geschiedenis, dat in 1943 de schuur werd
gebombardeerd, maar ook werd er verteld over de
mest, werkzaamheden en de machines. Bovendien
leerden we wat over de groei van een aantal
gewassen en de kinderen mochten zelf een zakje
uien bij elkaar rapen. Het was een leuke en zeker
ook een leerzame middag. We bedanken familie
Janse nogmaals voor dit geslaagde uitje.

Verjaardag Juffen

Vrijdag 7 juli was het feest in groep 5/6. De gehele ochtend hebben we feestelijke activiteiten gedaan. Zoals een
muziekbingo, een verkleedspel en veter eten. De kinderen hebben een aantal lekkere traktaties gehad en ze
hebben bovendien de juffen ook erg verwend. We hebben ervan genoten en willen alle kinderen en ouders
bedanken voor de leuke cadeautjes en de gezellige dag.

Fruitdag
Dit jaar was fruitdag een groot succes! De afspraak is dat er op
elke woensdag door de kinderen fruit wordt meegenomen. 80%
van de kinderen uit groep 4/ 5/6 had dit jaar op woensdag (bijna)
altijd fruit mee. Hier zijn we erg trots op, daarom heeft de school
op 12 juli de kinderen getrakteerd op een gezond hapje.

Studiemiddag team

Op 21 september zal het team een studiemiddag hebben over het
thema “visible learning”.
Alle leerlingen zijn die middag vrij, dus noteer dit alvast in uw
agenda!

Juf Sophie wil je een Franse les geven? Ja, natuurlijk!

Donderdag 6 juli gaf ik een les Frans aan groep 8. Het doel van deze les was om de kinderen te laten
kennismaken met de Franse taal en het aanleren van een aantal Franse woorden. We leerden woorden die te
maken hebben met ‘l’école (school), les vacances (de vakantie) en manger et boire (eten en drinken). We
oefenden ook de dagen van de week, tellen tot 20 en een aantal uitspraken die wel eens handig kunnen zijn als
je op vakantie bent in Frankrijk!
De kinderen van groep 8 waren erg belangstellend en hebben me gevraagd of ik in hun laatste schoolweek nog
een les wilde geven. Meester Jan en ik waren erg onder de indruk van het enthousiasme bij de kinderen en de
goede uitspraken!
Zoals beloofd gaf ik een tweede les Frans op maandag 10 juli. We oefenden heel wat woorden die te maken
hebben met la famille (familie), les sports (sporten), le corps humain (het menselijk lichaam) en faire les
magasins (winkelen). Tussendoor oefenden we ook kleine conversaties.
Op het eind van de les hebben we het Franse volkslied ‘De Marseillaise’ beluisterd en heeft meester Jan ons
nog wat meer verteld over het ontstaan van dit volkslied.

Nieuwe kinderen na de zomervakantie

Na de zomervakantie starten op de eerste schooldag 5 nieuwe kinderen in groep 1. Het zijn Elynn Rotte, Emma
Wondergem, Thijs Schroevers, Mara Schoenmakers en Zoë de Haan.
En gisteren hoorden we ook dat er een nieuwe leerling in groep 6 zal komen na de zomer. Filip Prifti verhuist
van Zoutelande naar Arnemuiden en komt op ‘t Vierschip.
We wensen deze kinderen en hun ouders een goede tijd op het Vierschip.

Nieuwe website

Onze nieuwe website had eigenlijk nu al actief moeten zijn, maar dat is nog niet gelukt. Althans, men is er mee
bezig, maar we zullen er zelf nog een heleboel vulling aan moeten geven. Toch is de kans dat u binnenkort na
het intyppen van www.vierschip.nl op de nieuwe website terechtkomt groot. Er is namelijk aangekondigd dat de
domeinnamen al aan de nieuwe sites worden gekoppeld. En het laatste nieuws is dat de nieuwe site maandag
17 juli “live” gaat (zoals dat zo mooi wordt benoemd).
Het zou kunnen dat u op die nieuwe site dan toch zaken mist die u nu gewend bent. Na de vakantie proberen
we geleidelijk aan de belangrijkste zaken weer op onze site te krijgen.

Andere tijden

De respons op de peiling voor “andere tijden” was 73%.
De MR zal zich hierover verder beraden in de 1e week na de zomervakantie en komt op 30 augustus daarvoor
bij elkaar. Iedereen bedankt voor het inleveren van de strookjes.

Jaargids 2017-2018

Tot dit jaar verstrekten we altijd per gezin een jaargids bij de start van een nieuw schooljaar. We willen er toe
overgaan om dit digitaal te doen en zo de kosten van het drukken te besparen.
Daarom zullen we u vóór de start van het schooljaar, op 23 of 24 augustus, de nieuwe jaargids als pdf toesturen
via de e-mail. U kunt dit document dan bijvoorbeeld bij uw bladwijzers zetten om het snel te kunnen raadplegen.
Ouders die toch graag een papieren versie willen hebben, kunnen dat op verzoek van ons krijgen. Laat dat dan
bij de directie of administratie (juf Lijda) weten. Ook de ouders van reeds aangemelde kinderen ontvangen de
jaargids per mail.

Verjaardag van de juffen in de onderbouw

Woensdag 12 juli hebben wij de juffen in de onderbouw onze verjaardag gevierd. We werden door de kinderen
flink verwend. De kinderen waren mooi verkleed. Met de hulp van kinderen uit groep 7 hebben wij binnen
verschillende spelletjes gedaan. Het was een gezellige ochtend!

Laatste schoolkrant

Deze week heeft uw kind de laatste schoolkrant van het schooljaar meegekregen. Maar dit was ook de laatste
van de komende jaren! Aangezien we steeds meer leven in een digitale wereld, is besloten om de schoolkrant
niet meer op papier uit te geven. Door de website en onze facebook pagina zijn we goed te volgen en daar
kunnen we de meest actuele informatie aan u kwijt.

Prettige vakantie!!
Vandaag staan we op de drempel van de vakantie.
Zojuist las u het laatste Vierschip-Journaal van dit
schooljaar.
Wij zitten alweer vol plannen en voornemens voor
het nieuwe jaar. Om weer te werken aan de talenten
van uw kinderen. Terwijl er opgeruimd wordt, wordt
tegelijkertijd alweer van alles klaargezet en klaar
gemaakt voor het nieuwe jaar. Alsof er geen vakantie
aankomt……..
Maar dat is dus wél zo! Morgenmiddag om 12.00 uur
sluiten we de schooldeuren. We gaan dan eerst
genieten van een lange adempauze om lekker bij te
komen van het afgelopen jaar.
Waar u ook heen gaat deze vakantie (of misschien
blijft u wel thuis), wij wensen u een heel fijne tijd toe.
En op maandag 28 augustus zien we jullie allemaal
graag gezond en wel weer terug op school.

Kijk ook op www.vierschip.nl of scan snel onze QR code!

