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School
Schoolzwemmen
In het schooljaar 2022-2023 bieden wij weer schoolzwemmen aan. Om het schoolzwemmen volgend jaar te kunnen
organiseren, hebben we een goed beeld nodig.
De gegevens van de leerlingen uit de groepen 3 tot en met 8 zijn bij ons bekend. Van de leerlingen uit de groepen 2
hebben we momenteel te weinig gegevens omtrent het zwemmen.
Om een actueel beeld te krijgen, ontvangen alle huidige leerlingen uit groep 2, begin juni een brief waarin we om de
benodigde informatie zullen vragen. We ontvangen graag van alle leerlingen de gegevens terug, ook als het nog
onduidelijk is of uw kind door zal stromen naar groep 3. Vervolgens gaan we kijken wat organisatorisch mogelijk is
en beslissen we hoe we het schoolzwemmen volgend jaar gaan vormgeven op onze school.
Schoolreisjes
We zijn druk bezig met het regelen van onze schoolreisjes.
Dit is natuurlijk een hele organisatie waarbij we ook hulp nodig hebben van jullie.
Via Parro zullen we hier verder over communiceren.
Wij hebben er in ieder geval al heel veel zin in. Zodra er meer duidelijk is, laten wij het weten!
Route 8
Wat hebben de leerlingen had gewerkt!
En wat zijn we blij dat het er weer opzit, want het is toch wel een beetje spannend.
Koningsspelen
Vrijdag is het zover. Feest in oranje, rood, wit en blauw.
We gaan lekker ontbijten op school en gedurende de dag sportieve spellen doen op het plein. Daarnaast zijn er ook
lessen in de klassen rondom koningsdag. Een heerlijke afsluiting van deze één na laatste periode van het schooljaar.
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EDI
Dit schooljaar zijn we ons als team onder andere aan het ontwikkelen op het gebied van EDI (expliciete directe
instructie). Het is veel uitproberen in de klassen met de beurtenstokjes, goede activerende werkvormen toepassen
en verhelderende vragen stellen.
Als team krijgen we hier veel energie van en zien we de betrokkenheid bij de lessen vergroten. Fijn ook om dit via
ouders en leerlingen terug te krijgen.
Tijdens de studiedag van 27 mei gaan we ons hier nog verder in ontwikkelen.
Verkeersexamen
Op woensdag 18 mei is het praktisch verkeersexamen voor de leerlingen uit de groepen 7. De kinderen rijden op
deze dag zelfstandig een ronde door Druten waarbij op meerdere plaatsen gekeken wordt naar hoe veilig de
kinderen deelnemen aan het verkeer. Als de kinderen de route veilig afleggen ontvangen ze hun verkeersdiploma
later in deze week.
Optreden muziek=klasse
Op dinsdag 31 mei gaan we optreden op de PAX. Afgelopen jaar hebben de leerlingen van de groepen 5 hard
geoefend op één van de muziekinstrumenten. Om dit dan af te sluiten met een echt optreden is natuurlijk wel heel
leuk! Fijn dat ook dit weer ‘gewoon’ kan.
Misschien komt onze wethouder van cultuur, Gerard de Wildt, ook nog wel even kijken.
Juffen- en meestersdag groep 1-2
Wat hebben we dinsdag een gezellige dag gehad. We hebben gezongen, muziek gemaakt met instrumenten, cake
versiert, spelletjes gedaan en nog veel meer.
Namens de juffen en meesters van harte bedankt voor alle mooie tekeningen, knutsels en lieve cadeautjes.
Oekraïense vluchtelingen
Op dit moment vangen wij geen Oekraïense kinderen op, maar binnen onze stichting al wel.
We doen een oproep of jullie mensen weten in jullie netwerk die ervaring of affiniteit hebben met het onderwijs en
ingezet kunnen worden bij de begeleiding van Oekraïense kinderen. Daarbij kunt u ook denken aan mensen die
Oekraïens/Russisch kunnen vertalen in het Engels of Nederlands.
Klankbordgroep
Op 22 juni is de volgende klankbordgroep weer actief. Mocht je mee willen praten, meld je dan aan via de mail:
j.pols@groeisaampo.nl
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