Obs De Plaats
Schoolwerf 1
1657 LD Abbekerk
T: 0229-581278
E: info@obsdeplaats.nl
Maandag 17 juni 2019
Dinsdag 18 juni
Woensdag 19 juni
Vrijdag 21 juni
Dinsdag 25 juni
Dinsdag 9 juli

OR-vergadering
Kennismaking VO groep 8
Leerlingenraad
Oud papier lopers: Konijn en Tunderman
Oud papier lopers: Bos (Parklaan) en van
Steenpaal
Oud papier lopers: Hofman en van Breugel

Dinsdag 23 juli

Hoera!

Verjaardagen
18 juni Thomas groep 3/4
20 juni Ivy groep 1/2 B
20 juni Bobbi groep 1/2 A
20 juni Noa groep 3/4
21 juni Giovanni groep 7
23 juni Evi groep 6
Van harte gefeliciteerd!

Alle groepen

Wist u dat?
10-minutengesprekken
Vanaf maandag 17 juni hangt de intekenlijst voor de
10-minutengesprekken bij de klasdeur van uw kind. De
gesprekken voor groep 3 t/m 7 zijn facultatief, of de leerkracht
neemt indien nodig contact met u op voor een gesprek.
Nieuws vanuit de MR
Momenteel is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze
school plaats voor een nieuw lid van de oudergeleding, omdat
de zittingstermijn van een van de leden afloopt. De MR is op
zoek naar een gemotiveerde ouder die zich beschikbaar wil
stellen voor deze vacature.
Wat is de MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR
praat mee over allerlei onderwerpen die met onze school en
het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de
kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw
en de arbeidsomstandigheden. De MR is daarmee dus iets
anders dan de oudervereniging, die het team ondersteuning

biedt bij het organiseren van allerhande activiteiten op de
school. De leden van de MR worden voor een periode van
drie jaar gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding.
Lijkt het je wat om de MR te komen versterken?
Stuur dan een mailtje naar mr@obsdeplaats.nl voor 28 juni
2019. Mochten er meerdere kandidaten zijn, dan zal er een
stemronde plaatsvinden. Mocht je eerst meer informatie willen
kun je contact opnemen met een van de huidige MR leden
(Cindy Koopman, Jessica Stratmann-Koning).
Zwem4daagse 17 - 21 juni 2019
Dit jaar organiseert De Spetter de Zwem4daagse op
maandag 17 t/m vrijdag 21 juni. De deelnemers kunnen
zwemmen van 15.30 - 17.00 uur en van 19.00 - 19.45 uur.
Het aanmelden en betalen van de Zwem4daagse gebeurt op
het zwembad zelf. Je hebt wel elke dag als je de
zwem4daagse zwemt, een geldig entreebewijs nodig. Dit kan
zijn: je abonnement, 10-badenkaart of een dag-/avondkaartje.
Elke dag is er na het zwemmen iets lekkers voor elke
deelnemer. Elke deelnemer moet in het bezit zijn van
minimaal diploma A. De kosten zijn € 8,- per deelnemer
inclusief medaille.
Tellers gevraagd!
Voor dit evenement hebben wij ook weer tellers nodig. Bent u
toch bij uw kind aan het kijken en wel wil helpen met tellen?
U kunt zich nu aanmelden! De tijden om te tellen zijn elke dag
van 15.30 - 17.00 uur en van 19.00 - 19.45 uur.
U kunt uw dag en tijd doormailen naar:
secr.despetter@gmail.com
Groep 7

Nieuws uit groep 7
De leerlingen hebben de leerbladen (theorie en
woordenschat) voor Natuniek thema 4 (Techniek om je heen)
mee naar huis gekregen om te leren. De toets wordt
afgenomen op woensdag 26 juni.
Succes met leren!

Groep 8

Nieuws uit groep 8
Wij zijn flink aan het oefenen voor de musical. We hebben al
heel veel rekwisieten verzameld. Maar we missen nog wel
een aantal dingen. Wilt u ons helpen met lege verpakkingen?
Denk aan melk-, bak-, macaroni pakken etc. Ook zijn we nog
op zoek naar twee doktersjassen of iets wat er op lijkt (als het
maar wit is). We missen nog een wit bloesje voor een dame.
Wie heeft er een ‘ouderwets’ koffieapparaat? Deze kunnen wij
ook nog gebruiken. Alvast bedankt!

Groep 7 en 8

Les van kunstenaar Jaap Velserboer
Afgelopen vrijdag kregen wij les van kunstenaar Jaap
Velserboer. Hij leerde ons over CoBra. In die stijl hebben wij
hele kleurrijke figuren gemaakt van hard schuim. We hebben
platen hardschuim gezaagd en de stukken aan elkaar
geschroefd. Uiteindelijk hebben we de figuren geschilderd in
de kleuren die Karel Appel ook gebruikte.

Fijne week!

