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Voorwoord

23 mei: Talentendag

Wat vliegt een jaar toch snel voorbij…
De lente dient zich soms voorzichtig aan
met een waterig zonnetje… We maken
ons op voor de laatste periode van dit
schooljaar. Een jaar waarin we als teamouders-kinderen met elkaar weer mooie
dingen hebben weggezet.

Zoals u in de vooraankondiging op 19 april en in de mail van
vrijdag 10 mei via ISY heeft kunnen lezen organiseren wij op
23 mei een talentendag. Het team heeft samen met de kinderen
workshops bedacht.

Een kleine impressie: een Kerstmusical
opgevoerd door alle kinderen voor alle
kinderen, succes en voldoening door
ouderhulp bij de verschillende activiteiten, de
samenwerking met de peutergroepen, fijne
OV- en MR-vergaderingen waarin positief
kritisch meegedacht wordt met de school,
kinderen die zich durven uiten op het podium
tijdens de vrije vieringen…. We kijken uit naar
de Talentendag, opa & oma middag, de Grote
Viering, het schoolfeest, gezellige activiteiten
in de klas, werken op het nieuwe leerplein,
voorbereidingen van de lesstof op het
nieuwe leerjaar, kennismaken met de nieuwe
leerkracht, enzovoorts.
Op teamniveau werken wij daarnaast hard
aan de voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar. Wij informeren u zodra de
schoolorganisatie bekend is.
Colinda Rijpers, directie
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Voor actueel nieuws check: https://zeggewijzer.nl/nieuws/

De volgende workshops worden gegeven:
Groep 1-4
Groep 5-8
Yoga/mindfulness
Graffiti
Beautysalon/kapper
Koken
Cup cakes maken en versieren
Game maken
Judo/freerunning 		Escape room
				Fotografie met mobiele telefoon
				
Taart bakken
De kinderen hebben zelf hun voorkeur op mogen geven en
gaan deelnemen aan één workshop. De workshops worden op
verschillende locaties gegeven:
Op school - Extern in Breda of Oudenbosch - Extern in Terheijden.
Wij kijken uit naar een talentvolle dag waaraan de kinderen enorm
veel plezier beleven middels doen-denken-durven!

Team studiedag
11 maart;
‘In welzijn leren’
De teamstudiedag was erg interessant en praktisch. We
zijn als team zelf aan de slag gegaan met coöperatieve
werkvormen en kanjermateriaal.
Erg goed om zelf te ervaren wat we dagelijks ook de kinderen
laten doen. We hebben gemerkt welk effect deze manier van
werken op ons heeft en welke kansen er liggen voor komend
schooljaar.

Groep 8
Alle kinderen van groep 8 weten al naar
welke voortgezet onderwijs school zij gaan.
Toch was het nog spannend om de eindtoets
van CITO te maken.
Wij vinden het als school vooral belangrijk
dat alle kinderen op de voor hen juiste vorm
van onderwijs terecht komen en dat iedereen
datgene uit zichzelf kan halen wat mogelijk is.
Iedereen heeft een unieke levensweg waarin
op verschillende manieren onderwijs een
plaats kan krijgen. Wij hechten er waarde aan,
dat elk kind heeft kunnen laten zien wat hij of
zij in zijn of haar mars heeft.
Vooralsnog gaat groep 8 een mooie en
sfeervolle periode tegemoet. Een periode
waarin de musical en kamp een belangrijke
plaats innemen.
Natuurlijk worden de kinderen daarnaast
verder voorbereid op het voortgezet
onderwijs. Wij wensen groep 8 veel plezier in
deze laatste periode op De Zeggewijzer!

Wist u dat...
Vakantierooster
schooljaar 2019-2020
Herfstvakantie
14-10-2019 t/m 18-10-2019
Kerstvakantie
23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie
24-02-2020 t/m 28-02-2020
2e Paasdag
13-04-2020
Meivakantie
20-04-2020 t/m 01-05-2020
SKOD personeel dag
04-05-2020; alle kinderen vrij
Bevrijdingsdag
05-05-2020
Hemelvaart
21-05-2020 t/m 22-05-2020
2e Pinksterdag
01-06-2020
Zomervakantie
13-07-2020 t/m 21-08-2020
U ontvangt, uiterlijk 28 juni, een overzicht van de studiedagen en
onderbouwdagen.

Leerplein
Na het opnieuw inrichten van de klassen is nu onze hal aan
de beurt.
We hebben de inrichting gebaseerd op onze visie. Kinderen
kunnen er zelfstandig, individueel, in tweetallen en in
viertallen aan het werk: een leerrijke omgeving.
We zijn nog in afwachting van enkele meubels.

2

•	De koningsspelen heel gezellig waren,
maar wel koud.
•	De Paashaas weer rondliep in
Terheijden (en de eieren dit jaar warm
waren).
•	Alle leerlingen van groep 7 geslaagd zijn
voor hun verkeersexamen.
•	De groepen 1/2 een uitstapje hebben
gemaakt naar de Biedemeier? En er
een bloemenwinkel in de kleine hal is
gemaakt?
•	De OV nog steeds geen Hoofdhoofdluis heeft gevonden. Wie wil de
coördinatie van deze belangrijke taak
op zich nemen?
•	Groep 5 op 18 april een voorstelling gaf
in het Antonius Abt?

Vanaf het nieuwe schooljaar kan de
Oudervereniging helpende handen
gebruiken (met name bij activiteiten
op vrijdagen). Wil jij actief betrokken
zijn bij de school van je kind?
Laat het ons weten via:
ovdezeggewijzer@skod.org

