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Agenda augustus 2020
Datum
6 juli t/m 14 augustus
17 augustus
28 augustus

Activiteit
Zomervakantie
Eerste schooldag
Nieuwsbrief 1

Tijd

Personele zaken
Afscheid juf Wia
Vandaag hebben we afscheid genomen van juf Wia. We hebben dit feestelijk en in het roze gedaan,
passend bij juf Wia! Juf Wia is goed verwend met een nieuwe, uiteraard roze flamingo en een roze boek
vol aandenkens van alle kinderen (zie foto’s)
Hierbij bedanken wij juf Wia voor alles wat ze voor de St. Gregoriusschool heeft betekend! Ze heeft ondersteuning verzorgd in alle groepen en is daarbij van grote waarde geweest.
Juf Wia, bedankt voor alles en heel veel plezier op je nieuwe school!

In de vorige Nieuwsbrief hebben wij de bezetting van de groepen met u gedeeld. Daarnaast zullen er
komend schooljaar ook weer stagiaires op school komen om het vak te leren. Zij zijn uiteraard van harte
welkom!

Kanjer-vakantietips
Strijkplank:
Dit spel wordt gespeeld in drietallen. Eén kind is de strijkplank en staat in het midden. Voor en achter
het kind staan de vangers. De strijkplank laat zich zo stijf als een plank langzaam naar voren of achteren
vallen. Het kind wordt door een vanger bij de schouders opgevangen en zachtjes teruggeduwd naar de
andere vanger. Zo schommelt de strijkplank tussen de twee vangers heen en weer.
Ezelrace:
Voor dit spel heb je meerdere kinderen nodig, leuk voor op de camping bijvoorbeeld! De kinderen vormen een grote kring. Eén van de kinderen is de boer en staat buiten de kring. De boer loopt om de kring
heen, tikt een ander kind (de ezel) op de rug en roep: ‘Ezel!’. De ezel rent de boer achterna en probeert
hem te tikken. De boer rent een rondje om de kring en probeert de lege plek van de ezel in te nemen. Is
de boer op tijd, dan wisselt de rol. Wordt de boer gepakt door de ezel, dan wisselt de rol niet.

Doorschuifochtend
Alle kinderen hebben dinsdagochtend kennis gemaakt met hun nieuwe groep en eventueel nieuwe leerkracht. We maken er een mooi nieuw schooljaar van!

Afscheidsavond
Gisteravond hebben we de afscheidsavond gevierd. Nadat alle kinderen al hadden kunnen genieten van
de musical “Gewoon super” van groep 8, hebben de ouders en overige gezinsleden dat gisteravond
kunnen doen. En wat was het een fantastische avond! Allereerst met een musical die prachtig gespeeld
werd door de kinderen. Daarna was er tijd om onder het genot van een hapje en drankje gezellig na te
kletsen. Vervolgens nam meester Pyt het woord om alle kinderen toe te spreken met mooie woorden en
op een hele persoonlijke wijze.
Als afsluiting nam groep 8 zelf het woord en kregen de juffen en meester – naast een prachtig cadeau –
een eigen lied toegezongen op de melodie van “het is een nacht”. Daar werden we allemaal stil van…
Al met al een prachtige avond waar alle aanwezigen nog lang van zullen nagenieten!

De krant van groep 8
Gebruikelijk is dat de kinderen van groep 1 t/m 7 een optreden verzorgen voor groep 8 op de afscheidsavond. Dat ging door de coronaregelingen niet lukken. We hebben toen besloten een speciale krant te
gaan maken. Het eindresultaat is – met de input uit de groepen en de gehele opmaak door juf Ilse –
prachtig geworden! De kinderen van groep 8 hebben allemaal een exemplaar gekregen. Op school is ook
nog een exemplaar zodat de kinderen deze na de vakantie kunnen lezen.

Laatste schooldag; afscheid en afsluiting
Vandaag werd het schooljaar dan echt afgesloten met een gezellige spelletjesochtend. Onder leiding van
de kinderen van groep 8 en met kinderen en leerkrachten grotendeels in het roze gestoken, werden er
de hele ochtend buiten spelletjes gedaan. Prima verzorgd allemaal en erg gezellig!
Om 12 uur vlogen de kinderen van groep 8 uit via het raam en door de ereboog van alle kinderen van
school. Uiteraard waren de ouders van deze kinderen er (met tissues) bij! (foto’s komen op de website)

Ouders/verzorgers bedankt!
Hierbij willen wij alle ouders die – op wat voor manier dan ook – geholpen hebben op en/of rond school
ontzettend bedanken voor hun hulp en ondersteuning.

Heel hartelijk bedankt!
Jaarplanning 2020 - 2021
In de vorige Nieuwsbrief is het Vakantierooster met u gedeeld. Deze data zullen ook weer in Social
Schools en op de website worden gezet, evenals de planning van activiteiten enz. U kunt de agenda van
Social Schools met alle schoolactiviteiten koppelen aan uw eigen digitale agenda (bijv. op uw telefoon).

Vrijwilligers Schoolbieb
Na jaren zich te hebben ingezet voor onze schoolbibliotheek, gaan Rinske en Erna er echt mee stoppen.
Hierbij willen we hen enorm bedanken voor hun inzet!
Dit betekent tegelijk dat we versterking zoeken voor onze bibliotheek, anders lukt het niet om hem goed
draaiende te houden. En dat willen we natuurlijk wel!
Wie komt ons versterken?
Vanaf het nieuwe schooljaar is er sowieso plaats voor 3 nieuwe vrijwilligers, maar meer mag natuurlijk
ook.
Wat houdt dit ‘bijbaantje’ in?
 1x (soms 2x) per maand op de vrijdagochtend van 10:00 uur tot 11:00 uur (soms ietsje later) biebdienst draaien met een andere vrijwilliger.
 In te leveren en uit te lenen boeken scannen.
 Boeken in bakken en boekenrekken terugzetten en ordenen.
 Zo nodig adviseren en kinderen helpen bij het zoeken van een boek.
 2x per schooljaar overleg (altijd voorafgaand aan de biebdienst op een vrijdagochtend). Je wordt een
half jaar vooruit ingepland, dus je kunt je voorkeur doorgeven bij het overleg, ruilen is altijd mogelijk
(er is een Lytse Bieb-appgroep).
Als je wilt kijken of het iets voor je is, mag je altijd een keertje komen op vrijdagochtend.

Geïnteresseerd? Aarzel dan niet en meld je aan!
Opgeven en/of info: info@gregoriusschool.nl
Met vriendelijke groet,
Trees, Gerda, Vicky, Jacoba, Holkje en Nynke

Lekker lezen in de vakantie!
In de Zomervakantie is het heel belangrijk dat kinderen door blijven lezen! Het is gebleken dat sommige
kinderen na een zomervakantie wel 2 niveaus in leesprestatie dalen. Dat is heel erg jammer, vooral ook
voor de kinderen zelf. En al helemaal voor de leesmotivatie. Maar… het moet natuurlijk geen droog oefenen zijn, want lezen is een fijne tijdsbesteding en geen "leervak”!
Daarnaast is voorlezen ook heerlijk voor kinderen! Kinderen kunnen ontzettend genieten van voorlezen
en het is belangrijk dat ze het boek kunnen beleven. Je kunt ook om en om een stukje lezen.
Je hebt zóveel verschillende soorten boeken en bijvoorbeeld strips en informatieve boeken kunnen ook
prima. U kunt leuke, nieuwe boekjes aanschaffen of lenen en kijk dan vooral naar de interesse van uw
zoon/dochter. Ook op digitaal gebied is het aanbod groot. Immers:
“Alle kinderen houden van lezen, alleen weten ze dit zelf nog niet…”
- Kelly Gallagher –

Zomervakantie!!
Het schooljaar 2019 - 2020 zit er al weer op! Het is een heel bijzonder jaar geworden door de afgelopen
‘coronaperiode’. Maar ondanks dat school een periode moest sluiten, is er veel gedaan, hard gewerkt,
lekker gespeeld en veel gelachen!
Hierbij willen we iedereen een hele fijne vakantie toewensen! Geniet van alle vrije tijd en activiteiten
samen en kom na de vakantie allemaal weer heelhuids terug op school! Tot maandag 17 augustus!!

