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AGENDA juni/juli
Do 21 juli
Vr. 22 juli

Laatste schooldag
Kinderen om 12.30 uur vrij
Zomervakantie

t/m vr. 2 sept.
Ma. 5 sept.

Start nieuwe schooljaar

Oekraïense klas
Zoals u weet zijn we 11 april gestart met een klas voor Oekraïense kinderen. We wilden hen
naast het leren van de Nederlandse taal, rekenen e.d., vooral rust en veiligheid bieden.
Het team(juf Wilma, juf Janneke, Issam en Anastasia) heeft hier dan ook hard voor gewerkt
om dit zo goed mogelijk te realiseren.
Het is een klas van 12 kinderen geworden, komende uit Domburg, Oostkapelle, Veere en
Grijpskerke. De kinderen van groep 3 t/m 8 zitten bij elkaar in het speellokaal.
Veel van deze kinderen hebben het nodige meegemaakt in de Oekraïne. Vaak zijn hun
vaders nog in dat land.
Het is voor deze kinderen niet altijd gemakkelijk. De taal is op zich al een probleem.
Gelukkig kan Anastasia in het Russisch goed met hen communiceren. Er wordt ook wel
gebruik gemaakt van een vertaal app.
Ondanks dat alles erg intensief is geweest, zijn we blij dat we positieve dingen hebben
bereikt voor deze kinderen in de afgelopen maanden! De kinderen komen met plezier naar
school. Er is een mooie basis gelegd voor een volgende stap.
Na de zomervakantie stromen de kinderen in op de basisscholen in het dorp waar ze nu
verblijven. Vorige week en deze week is de overdracht naar deze scholen en is er een
wenmoment georganiseerd. Ook daar hebben de kinderen weer zin in!
Donderdag a.s. is hun laatste schooldag op de Wegwijzer. Zij doen gezellig mee met de
activiteiten die gepland staan die dag. We wensen ze natuurlijk alle goeds toe!

Afscheid groep 8
De kinderen van groep 8 schitterden vorige week woensdag op het podium in de Zandput!
Hun afscheidsmusical “Verboden te voeren” verliep vlekkeloos.

’s Morgens tijdens de generale repetitie mochten alle kinderen alvast komen meegenieten.
’s Avonds waren familieleden, vrienden en bekenden aan de beurt.
Het was een prachtige avond waarbij ieder kind nog eens extra in het zonnetje werd gezet!
Dik verdiend! Vrijdag zijn de kinderen de school uitgesprongen.
Op de laatste schooldag komen ze nog helpen bij de vossenjacht.
Daarna zwaaien ze echt af. We wensen hen natuurlijk ook alle goeds!

Laatste schooldag
De voorbereidingsgroep is nog op zoek naar het volgende voor de laatste schooldag:
•

Wie heeft er nog jongleerballen of draaibordjes met stokjes voor te gebruiken op
laatste schooldag? Het is niet per se noodzakelijk maar zou een leuke aanvulling zijn
bij 1 van de vossenjachtopdrachten.

•

We zoeken ook nog een ouder die op donderdagochtend 21 juli twee opblaasbare
pakketten van Qui Vive kan helpen ophalen ( 2x 1m3). Auto met kar is geregeld.
Juf Monique heeft aangeboden dit te willen doen. Zij kan dit echter niet alleen.
Het kan alleen opgehaald worden op de laatste schooldag zelf dus op 21 juli tussen 6
en 7.30 uur… Het opzetten kost ook ongeveer 45 minuten.
Wie wil helpen??

Hartelijke groet,
namens het team,
Jacco Onderdijk.

