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AGENDA
28 mei
29 mei

Groep 5/6: Natuurspeurderstocht Kyllotsbos
Groep 3/4: Drentse Cultuur Academie bezoek
aan het Hunebedmuseum
Groep 5/6: Drentse Cultuur Academie bezoek
aan theater De Nieuwe Kolk

30-31
mei

Kinderen vrij i.v.m. Hemelvaartsdag

3 juni

Groep 7 en 8: Pieter Roelfsconcert

11 juni

Margedag: Kinderen vrij

13 juni

Meentheshow groep 5/6

14 juni

Groep 7 en 8: bezoek Wolfsbos

naar school gaan (8,1) en zich veilig voelen op school
(8,0). Hartelijk dank voor het invullen!

Eindtoets
In april heeft groep 8 de IEP eindtoets gemaakt. In het
nieuws heeft u vast gelezen dat er in sommige gevallen
een onjuist toets advies op de eindtoets is gegeven.
Gelukkig was dat voor de Meenthe minimaal.

Afscheid juf Judith
Dit schooljaar heeft juf Judith haar LIO-stage gedaan in
groep 7. Juf Judith is woensdag voor het laatst op school.
Daarna zal ze haar afstudeeropdrachten af maken.
Judith gaat nog verder studeren. Ze heeft een positieve
beoordeling gekregen en we wensen haar heel veel
succes in haar verdere carrière. We hopen dat we haar
gauw weer een keer terug zien op school.

Margedagen
11 juni-hele dag vrij
28 juni-vrij vanaf 12.00uur
8 juli-vrij vanaf 12.00 uur
12 juli-vrij vanaf 12.00 uur

OUD PAPIER

VAN DE DIRECTIE
Schoolfotograaf
Op 15 mei is de schoolfotograaf op bezoek geweest.
Iedereen zag er op zijn/haar paasbest uit, met een
stralende lach. We hebben de kaarten met inlogcodes nog
niet ontvangen, maar dat zal vast niet lang meer duren.
Zodra ze er zijn, krijgen de kinderen de inlogcode mee
naar huis.

Enquête
Voor de meivakantie hebben we u gevraagd om een
vragenlijst in te vullen met betrekking tot de tevredenheid
over IKC de Meenthe. Op de 123 verstuurde enquêtes
hebben 44 ouders/verzorgers gereageerd. Het
gemiddelde cijfer dat de ouders/verzorgers geven is een
7,3. Uit de enquête blijkt dat we ons nog kunnen
verbeteren op het gebied van informatie en communicatie.
Ook voor het onderwijsleerproces en het pedagogisch
klimaat heeft u enkele aandachtspunten aangegeven.
Deze punten zullen beschreven worden in het
IKC-jaarplan. U geeft aan dat de kinderen met plezier

DATUM
20 juni

NAAM

Reserve:

Bart, Wiljon, Jeroen, Sjaak,
Wiebren, Aljan

NIEUWS UIT DE GROEPEN
Groepsbeloning
De PBS (Positief Bezig op School) beloningsboom van
groep 1/2 is vol! De klassenbeloning was: iedereen mag
verkleed naar school. Het was een heel gezellige dag! Op
de foto ziet u het resultaat!
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Wiebren en Bart

De Meenthe is onderdeel van:

Bezoek molen
De leerlingen van groep 1/2 bezochten afgelopen
woensdag de molen in Makkum (bij Beilen). Alleen de reis
met de bus was al een feestje! De molenaar stond hen al
op te wachten en liet hen zien hoe je de kop van de molen
kunt draaien en dat er zeil aan de wieken zit. Zo kunnen
de wieken meer wind vangen en dus graan malen. De
leerlingen ontdekten verschillende soorten graan en meel
en speelden een spel waarbij je “door het gat van de
molen” kon vallen. Tot slot mochten ze boven kijken. Daar
lagen de molenstenen verstopt. Wie goed keek zag dat de
molenmuis, uit het boek dat in de klas was voorgelezen,
boven verstopt zat!
Het bezoek aan de molen is een onderdeel van het
Lifestyle aanbod binnen Kits Primair.

Groep 7
In groep 7 hebben de eerste kinderen hun spreekbeurt
gedaan. Het niveau is erg hoog!
Er zijn al leuke en gevarieerde onderwerpen aanbod
geweest zoals; beugels, kleurstof, plastic soep, paarden,
Messi, roken, hartfalen, vleermuizen. Al met al zeer
leerzaam en interessant!

Musical
Vrijdagmiddag 24 mei zijn enkele leerlingen van groep 8
samen met De Wingerd begonnen met het maken van het
decor voor de musical: FEESTPLANEET!
Datum musical: woensdag 10 juli.

Natuur en Milieueducatie: wilde planten
De kinderen ontdekken verschillen tussen wilde planten
door ze te bekijken, te ruiken, te voelen en te groeperen.
Ook leren ze dat bloemen er zijn om “kindjes” (zaden) te
krijgen. Zie foto.
Komende woensdag gaat groep 8 groep 1/2 begeleiden
om een ontdekpad te lopen over wilde planten.

Groepsbeloning groep 8
Groep 8 had op vrijdag 24 mei een pyjamadag.
Dit was de groepsbeloning van de week.
De opdracht was:
we accepteren elkaar zoals we zijn en….wil je iets niet,
zeg dan stop en loop weg!
Iedereen heeft zich hier aan gehouden en de gekozen
beloning was: een dag in de pyjama naar school.
Top van groep 8!
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Schoolvoetbal
Woensdag 22 mei hadden wij
schoolvoetbal.
Wij waren al kampioen en nu
was er het regionale
kampioenschap in Steenwijk.
De eerste wedstrijd hebben we
gewonnen met 2-0.
De eerste goal was van Esmee
met een soort volley
en Lieke gaf een corner op Demi
en toen scoorde Demi mooi in
een hoekje.
De tweede wedstrijd hebben we
verloren met 1-0 en toen waren
we allemaal chagrijnig,
maar toen heeft onze coach ons gerust gesteld en zei dat
we wel in de halve finale zaten.
De derde wedstrijd hebben we 1-1 gespeeld door een
hele mooie goal van Esmee, van ongeveer iets verder van
de corner hoek in de verre kruising.
Helaas scoorden zij ook en uit eindelijk hebben wij
gewonnen met de penalty’s.
En onze keeper Benne heeft er maar 2 doorgelaten!! Hoe
knap! En wij hebben alle penalty’s gescoord.
De allerlaatste wedstrijd was de finale die we helaas
hebben verloren met 1-0. We hadden veel kansen, maar
het bleef 1-0. We hadden drie wedstrijden met een eerlijke
scheids, maar in de finale kwam kregen we waarschijnlijk
een scheids van de tegenpartij.
Groetjes Esmee en Demi.

Groep 4/5
Groep 4/5 is op dit moment druk met voor groep 4 de
verteldoos en voor groep 5 de spreekbeurt.
De leerlingen doen dit heel erg leuk. Elke
verteldoos/spreekbeurt is weer anders en de leerlingen
nemen ook spullen mee om te laten zien.
Er komen allerlei onderwerpen aan de orde zoals o.a: mijn
poes, racedagen op het TT-circuit, kikkers, Titanic, mijn
familie, Case tractoren etc.
Daniël nam zelfs twee echte tractoren mee, waar iedereen
even in mocht zitten!
De leerlingen luisteren aandachtig en natuurlijk is er een
vragenrondje om nog meer te weten te komen over het
onderwerp. Ook mogen de leerlingen tipjes en topjes
geven! Op de foto’s een kleine impressie.
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