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Zomers weer!
Het weer lijkt ons goed gezind… we hebben kunnen genieten van prachtig weer
tijdens het Hemelvaartweekend. Vele kinderen hebben al een duik genomen in het
Puzzelbad.
Mooi weer geeft energie en de behoefte om iets te ondernemen of thuis genieten…
door er bijvoorbeeld lekker op uit te gaan of in en rondom huis aan de slag te gaan of
te luieren... Wij kunnen ons lesprogramma soms ook buiten doen, dat ervaren de
kinderen als speciaal. De kinderen komen met ideeën en zien kansen!
Zo ook 14 juni; de Nationale buitenspeeldag. Onze kinderen van groep 8 zijn hard aan
het werk met de voorbereiding. Zij willen de andere kinderen een speciale buiten
speeldag bezorgen! Een geweldig initiatief door en voor kinderen! Dat wordt genieten!
Namens team De Zeggewijzer, Colinda Rijpers

De jubileumweek; een tipje van de sluier...
De Zeggewijzer bestaat 40 jaar… dat laten we niet zomaar
voorbijgaan! Het feestprogramma ziet er in grote lijnen als volgt uit:
• Woensdag 5 juli;
	De juffen en meneren vieren hun verjaardag. De school is om
12.00 uur uit.
• Donderdag 6 juli;
	-	In de ochtend bezoeken we met de hele school de Pathé
Bioscoop in Breda. De kinderen gaan tussen de middag
thuis eten.
	-	Vanaf 13.15 uur volgen alle groepen workshops ter voorbereiding
van ons Feestival De Zeggewijzer 40 jaar!
De kinderen blijven op school eten en verwelkomen rond
18.15 uur de ouders/verzorgers, opa’s en oma’s op het kleine plein.
De exacte organisatie hiervan ontvangt u op een later tijdstip.
	-	18.30-20.30 uur; Feestival De Zeggewijzer 40 jaar!
Alle ouders-verzorgers, opa’s en oma’s zijn van harte welkom!
• Vrijdag 7 juli;
Schoolfeest. De school is om 14.00 uur uit.
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Kwaliteit en professionaliteit

Ernst en Bobbie brachten afgelopen maandag een gezellig
bliksembezoekje bij onze groep 1 t/m 4?

Woensdag 17 mei hebben wij, zoals vermeld in de vorige
Pennewijzer, tijdens de teamstudiemiddag onze volgende stappen
in het visietraject besproken.
De volgende items komen, zoals u weet, hierin voor:
-	 Onderwijs op maat
-	 Engels in groep 1-8
-	Talentontwikkeling; workshops en leren presenteren/
muziekimpuls, cultuur
-	21-Eeuwse vaardigheden
-	Zelfregulering leerlingen; de leerkracht als coach-begeleider

Wist u dat;
-	De kinderen van groep 5 t/m 8 zich binnenkort thuis via een
speciale website Feestival De Zeggewijzer 40 jaar! hun voorkeur
aan kunnen geven voor 3 workshops.
-	Dat de leerkracht de werkwijze uitlegt in de klas voordat deze site
‘de lucht ingaat’?
-	De kinderen van groep 1-2 volgen de workshops slagwerk & dans.
-	De kinderen van groep 3-4 volgen de workshops dans & theater.
-	De kinderen van groep 5-8 mogen zichzelf via de Feestival
webiste op gaan geven voor drie workshops waarvan zij er
uiteindelijk twee gaan doen. De link van deze website komt vrijdag
aanstaande na school op onze eigen website te staan.
-	De zanglessen van start zijn gegaan en dat de kinderen enorm
genieten? En dat de collega’s van Eskadee ervoor zorgen dat de
kinderen van de BSO hier ook aan deel kunnen nemen?
-	De kleuterafdeling in de Pinksterweek nieuwe vloerbedekking krijgt?
-	De overige hallen en lokalen in de grote vakantie aan de beurt zijn?
-	Wij in de grote vakantie nieuw meubilair krijgen in alle groepen?
-	Wij daarom alle oude tafels en stoelen weg doen en u op 12 juli de
gelegenheid krijgt (deel van) een setje te kopen?
-	Dat de overige oude tafels en stoelen op donderdag 13 juli
opgehaald worden?
-	Het team daarom gaat bedenken hoe het programma van 13 en
14 juli eruit zal zien?
-	Wij twee lokalen gaan inrichten ten behoeve van muziek, cultuur
en techniek?
-	Wij op 14 juni van 13.00-15.30 uur ons schoolplein openstellen
voor de Nationale buitenspeeldag?
-	Wij op 3 november 2017 een reünie organiseren in kader van ons
40 jarig jubileum?
-	Groep 5 bomen gepland heeft op boomplantdag?
-	Groep 8 op 14 juni de buitenspeeldag organiseert?
-	Vele handen ligt werk maken? Dus mocht je interesse hebben om
in de Oudervereniging te komen, dan kun je je aanmelden via
oudervereniging@zeggewijzer.nl
-	Het team volop bezig is met de formatie en groepsbezetting voor
volgend schooljaar?
-	 U, zodra dit helemaal rond is, z.s.m. op de hoogte wordt gesteld?
-	Volgende week de zandbak op het kleuterplein verplaatst wordt,
zodat er plaats komt voor een verkeersplein?

Op De Zeggewijzer gaan we voor kwaliteit. Dat betekent dat we
keuzes gaan maken, gaan trechteren… Wat gaan we concreet
volgend schooljaar doen, wat in grote lijnen daarna?
De stappen voor volgend jaar zijn besproken en worden verder
uitgewerkt. Tijdens de teamstudiedag van 30 juni komen wij hier
intern op terug. We houden u op de hoogte!

De opbrengst van de Jumbo
Spek de Kas van je Club was
€ 346,45! Hartelijk dank voor
het doneren van de vele
waardepunten!
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Groep 7 is door naar audities Lang Leve de Muziek Show
Voor het Jazz Project studeerde ons Zeggewijzer Groep 7 Orkest onder leiding van juf
Renate een prachtige versie in van het lied ‘Apenmuzikant’. Ellemijn, Juul, Fenna, Nienke,
Nova, Zoë, Sophie, Nadine, Evy, Sara, Thies, Landon & Fleur wonnen met deze uitvoering in
het Chassé Theater in Breda uiteindelijk de JP-Talentenprijs voor de mooiste uitvoering van
dit lied!
Akke & Nienke wonnen deze middag ook nog eens de 1e prijs in de Jazz Poster wedstrijd!
Wat een talent loopt er toch rond op onze Zeggewijzer en wat was het voor heel groep 7
een geweldige middag in het theater.
Maar de (muzikale) pret houdt hiermee nog niet helemaal op! Want als klap op de vuurpijl
is groep 7 op basis van hetzelfde lied geselecteerd voor de theateraudities van Lang Leve
de Muziek Show op vrijdag 16 juni in Schouwburg Kunstmin te Dordrecht. Gefeliciteerd
kanjers!
Tijdens de audities gaat groep 7 de strijd
aan met andere groepen binnen hun eigen
provincie. Per provincie gaan drie groepen
door naar het nieuwe familieprogramma
van AVROTROS Lang Leve de Muziek Show,
dat vanaf het najaar elke zaterdagavond op
NPO Zapp te zien zal zijn. De twaalf
winnaars van de shows krijgen de ultieme
hoofdprijs: met de allergrootste school
band optreden voor Koningin Máxima
tijdens Het Kerst Muziekgala 2017.
Maar zover is het natuurlijk nog niet!
Eerst gaat groep 7 zich de komende weken
voorbereiden op de audities. Daarbij krijgt
de groep hulp in de vorm van 10 uur extra
muziekles vanuit de organisatie om hun act
verder te finetunen en er voor te zorgen
dat aan deze versie alle leerlingen van
groep 7 kunnen deelnemen.
Daarna gaat de groep natuurlijk genieten
van de auditiedag in de schouwburg op
16 juni! Dat ze dat samen mogen mee
maken is natuurlijk al super leuk!
Of groep 7 uiteindelijk ook doorgaat naar
de liveshows lezen jullie natuurlijk in onze
Pennewijzer!
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