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Voorwoord
Beste ouder(s)/verzorger(s) van OBS de Plantage,

Wat vliegt de tijd. Hierbij schrijf ik alweer de nieuwsbrief van juni. Na deze nieuwsbrief volgt alleen nog de
nieuwsbrief van juli en is het schooljaar voorbij gevlogen.
Er zijn de afgelopen periode veel groepen naar de boerderij geweest, waarbij de inzet van ouders weer zeer
gewaardeerd werd. Heel fijn dat jullie als ouders ons hierin ondersteunen. Dank daarvoor!
De komende tijd staan er nog activiteiten gepland en volgen wij ons normale lesprogramma. Dit doen we allemaal
naast het maken van de citotoetsen voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8.
Fijne pinksterdagen gewenst!

Met vriendelijke groet,
Diana Brouwer
Directeur OBS de Plantage

Belangrijke data










13 juni inloop groepen 4
14 juni inloop groepen 3
14 juni podiumparade groep 6B en 7A
14 juni loop der Houten
21 juni bekendmaking formatie
25 juni studiedag, leerlingen zijn vrij
5 juli rapporten mee
5 juli laatste nieuwsbrief van dit
schooljaar
8 t/m 12 juli week van de optionele
oudergesprekken

Vrije dagen nog dit schooljaar
Pinksteren: maandag 10 juni
Studiedag: dinsdag 25 juni

Inloopochtenden
Op donderdag 13 juni is er een inloopochtend voor
ouders van de groepen 4 en op vrijdag 14 juni voor
de ouders van de groepen 3. Kijk voor de juiste
datum bij Belangrijke data en check de agenda op
MaxClass.

1

Informatie
Avondvierdaagse
E-books voor het hele gezin met de
VakantieBieb.
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden
kinderen in de zomer doorlezen.
Dat is een geweldige ontwikkeling, want
doorlezen in de zomer voorkomt een terugval
van het AVI-niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te
lezen tijdens de zomervakantie en biedt een
brede selectie van maar liefst 50 e-books voor
het hele gezin.
De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van
de Bibliotheek en gratis te downloaden in de
App Store en Google Play Store.
U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de
bibliotheek. De VakantieBieb is al geopend op 1
juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor
volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is
geopend tot en met 31 augustus.

Elk jaar is het weer een feest om te zien hoe alle
kinderen genieten van het wandelen met hun
vriendjes en vriendinnetjes van school.
Maar een avondvierdaagse heb je niet in een middag
even georganiseerd. Denk aan aanmeldingen
organiseren, hulpouders regelen, tasjes met
versnaperingen vullen, beach-vlaggen zoeken,
hulpouders indelen enzovoort….enzovoort.
Wij zijn dan ook erg tevreden met de groep ouders
die zich dit jaar weer heeft ingezet om er mooie
dagen van te maken.
En mocht je nu denken………..ik wil volgend jaar wel
meehelpen. Laat het gerust alvast weten bij de
organisatie van de avondvierdaagse.

Opgave nieuwe leerlingen
Rapport op 5 juli
Wij zijn bezig om de formatie voor volgend
schooljaar te realiseren. Op 21 juni krijgen
ouders en/of verzorgers informatie over de
formatie voor het schooljaar 2019-2020. Wij
informeren u dan over de groepsindeling en wie
de leerkracht wordt van uw kind(eren).
Heeft u nog een zoon of dochter die binnenkort
4 jaar wordt, schrijf uw kind dan z.s.m. bij ons in.
Er zijn al veel aanmeldingen en wij willen graag
alle kinderen kunnen plaatsen.

Op vrijdag 5 juli krijgen de leerlingen uit de groepen 1
t/m 8 hun rapport mee naar huis. Dit is het laatste
rapport van dit schooljaar. In de week van 8 juli zijn
er optionele gesprekken. Dat houdt in dat u
facultatief een afspraak kunt inplannen met de
leerkracht van uw kind(eren), maar de mogelijkheid
bestaat dat de leerkracht u als ouder ook wil spreken.
In het eerste geval tekent u zelf in voor een gesprek
en in het laatste geval nodigt de leerkracht u uit.

Ons aanmeldformulier is te downloaden op onze
website www.obsdeplantage.nl onder het kopje
informatie en kies dan formulieren.
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Vervolg Informatie
Quotes van leerlingen uit
groep 5
Wij hebben u in april 2019 geïnformeerd over
het samenvoegen van de groepen 5. Een aantal
leerlingen heeft een reactie geschreven over hun
eerste ervaringen in de samengevoegde groepen
5. Hier volgen enkele uitspraken:
-------------------------------------------------------------In het midden van groep 5, zijn de groepen 5
samengevoegd.
Dat vonden we in het begin best spannend, maar
nu vinden we het heel leuk! We hebben veel
nieuwe vrienden en vriendinnen gemaakt. En we
leren heel veel nieuwe dingen. Als we gaan
gymmen, gymmen we in de Wetering en daar
gaan we heen op de fiets. We doen elke dag een
leescircuit vanaf 08:30 tot 08:45 en we hebben
ook een spellingcircuit vanaf 10:30 tot 10:45. We
hebben ook in de middag het rekencircuit vanaf
12:45 tot 13:00.

Mad Science Zomerkamp bij
jou in de buurt!
In de zomervakantie kunnen kinderen op avontuur
met Mad Science. Veel kinderen hebben zich al
ingeschreven voor vier dagen plezier en
experimenteren, maar er zijn nog plaatsen vrij bij al
onze locaties in de provincie Utrecht. Ook in jouw
buurt: NME Houten (Keercamp 13).
Geen dag is hetzelfde bij het Crazy Kamp deze
zomer. Leer over technische structuren en bouw de
stevigste brug en katapult. Experimenteer met licht
en geluid, door het maken van een chemische
zaklamp en filmgeluiden. Word een echte geheim
agent en doe sporenonderzoek. Test welk
gebouwde vliegtuig het verst kan vliegen.
Het worden weer waanzinnige dagprogramma’s
met veel experimenten, (buiten)spelen en
gezelligheid. En totaal anders dan de kampen van
vorig jaar! Lekker veel doen staat voorop, want je
leert het meest wanneer je plezier maakt en zelf
ontdekkingen doet. Ga dus aan de slag als een echte
wetenschapper tijdens een te gekke week vol
activiteiten, ontspanning en experimenten!
Schrijf je direct in!

Door: Sanya, Renske, Dounia en Noomi



----------------------------------------------------------------













De klas is fijn.
Er heerst een gezellige sfeer.
Aan het begin moesten we nog een
beetje aan elkaar wennen.
Maar toen we aan elkaar waren gewend
werden we een klas met een hele lieve
juf.




Diverse weken en locaties tussen 22 juli en
29 augustus (Houten 22-25 juli)
Van 9:00 tot 16:00 uur
Vier dagen met een eigen thema
Professionele begeleiding
Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar
Inclusief lunch, tussendoortjes en drinken
Inclusief een eigen labjas én experimentjes
voor thuis
Dit alles voor 185,Bekijk het digitale magazine

----------------------------------------------Door : Pixiejazz, Mylene, Lev en Mees

Met wetenschappelijke groet,
Jade Heister - Professor Jupiter
Instructeur Mad Science Utrecht & Flevoland
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