
 
   
 

24 juni Alle leerlingen ’s middags vrij en om 
 17.30 uur Sint Jansfeest op de Uelenspieghel 
27 juni tot en met 30 juni kamp klas 6 en op 1 juli is klas 6 vrij 
27 juni Oriënterend gesprek potentiële ouders 
5 juli Schoolzwemmen klas 3 en 5 
6 juli  19.30 MR vergadering 
12 juli 20.00 uur Afscheidsouderavond kleuterklas, 

toekomstige eerste klas ouders worden een half uur 
eerder verwacht. 

13 juli Afscheid klas 6 van schoolgenoten van 9.45 tot 10.30 
in de zaal en op het plein (ouders 6e klas zijn van 
harte uitgenodigd!) 

13 juli 12 uur Oudste kleuters door het rozenpoortje op weg 
naar klas 1  

13 juli  Laatste schooldag kleuters 
13 juli 12.45 uur worden alle ouders uitgenodigd om even op 

het plein te komen of blijven omdat het team hen 
graag willen bedanken voor alles waar ze bij hielpen 
dit schooljaar! 

13 juli Afscheidsavond klas 6  
14 juli Studiedag, alle leerlingen vrij 
15 juli Uitreiken getuigschriften van 9.30 tot 11.30 uur 
18 juli ZOMERVAKANTIE tot en met 25 augustus 

 

 

Alle leerlingen zijn vanmiddag vrij en worden om 17.30 
verwacht op de Uelenspieghel in Uffelte. 
 

 
Dit jaar zijn we welkom op het prachtige terrein van de 
familie van der Steen op ‘de Uelenspieghel in Uffelte, om 
ons Sint Jansfeest te vieren.   
Check hun website voor de routebeschrijving. 
http://www.uelenspieghel.nl/ 
Het programma ziet er als volgt uit: 
17.15-17.30 uur: Inloop op het terrein, plaatsje zoeken 
aan de rand van het terrein. 
17.30 uur: Opening en begin van de picknick 
17.30-18.15 uur: Picknick 
18.15 uur: Het vuur wordt aangestoken, ceremonie door 
klas 6, 
Zingen en daarna dansen rond het vuur 

18.50 uur: Springen over het vuur door leerlingen van 
klas 1 t/m 6: klas 6 als eerste!!!! 
19.30 uur: Afsluiting en einde Sint Jansfeest. 
De verschillende onderdelen worden aangekondigd met 
de schoolbel. 
 
Nogmaals de aandachtspunten om het feest goed te 
laten verlopen zijn: 
  

 Alle ouders nemen voor het eigen gezin een 
picknick mee en alcoholvrije dranken en een 
kleed om op te zitten, neem zoveel mogelijk 
plaats langs de randen van het terrein (sommige 
stukken terrein zijn afgezet met lint, daar niet 
achter komen s.v.p.) 

 Bovendien neemt ieder gezin extra toetjes mee, 
die zet je op een grote tafel daar neer. 

 
 De toetjestafel: daar kan iedereen van nemen, na 

het eten van de eigen picknick. Zorg wel voor 
eigen bestek, bord of kommetje. Zo’n extra toetje 
kan bestaan uit: pannenkoeken, fruitspiesjes, 
taart, cakejes, koekjes, verschillend fruit, yoghurt 
met vruchten.  

 Draag een bloemenkrans op je hoofd of doe 
bloemen op je hoed, maak een prachtige 
bloemcorsage: de bloemen bloeien nu in 
overvloed. De bloem die symbool is voor sint Jan 
is de roos. 

 Weet je niet hoe je een krans zou moeten 
vlechten: kijk op de Facebook-pagina van onze 
school. 

 Speel je djembé of een ander instrument, neem 
deze dan mee en versterk de groep muzikanten! 
 

En dan nog dit: 

 

24 juni 2016 

http://www.uelenspieghel.nl/
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We zijn te gast bij de familie van der Steen: we maken 
dan ook dankbaar gebruik van hun terrein en faciliteiten. 
Als ouders zijn jullie verantwoordelijk voor het gedrag van 
jullie kinderen, dus houdt een oogje in het zeil, jullie 
weten waar de kinderen mogen komen of niet.! 
Op het privé gedeelte, rondom het huis alsmede op het 
campingterrein en achter de  afzetlinten, komen we als 
gasten niet.  
Geen spullen/rommel achterlaten op het veld.  
Honden zijn niet welkom en roken mag niet. 
Bij slecht weer gaat het feest niet door. Dit wordt op de 
dag zelf bepaald. Via de klassenouders worden jullie op 
de hoogte gebracht.  
Parkeren: Links van de weg, steek schuin in en begin bij 
de ingang van het terrein. Rijdt zo veel mogelijk samen: 
dit i.v.m. parkeerruimte!!!! 
Neem bij het verlaten van het terrein je eigen schalen, 
borden e.d. en afval mee? 
Bij het over het vuur springen géén regenlaarzen aan.  
I.v.m. eventuele teken op het terrein: kinderen “gesloten” 
kleding aan.  
 
PS: Check de kinderen ’s avonds voor ‘t slapengaan nog 
even op teken i.v.m. het bosrijke gebied? 
 

Klas 6 heeft van het boek Lijp Kot van Wim Bos een 
toneelstuk geschreven. 

 
Iedere leerling uit de klas had 1 of meerdere rollen.  
Dagmar: Ik was een koster en een regent, twee rollen waar 
je heel duidelijk in moest zijn. 
Raymond: Ik vond als Lijp het leukste wat er was. Ik was 
Lijp Kot, de slechterik, een sluwe vos. Ik mocht de baas 
spelen. Ik was de bendeleider. 
Luka: Ik vond als Karel Touwhout het leukst dat ik stil 
moest liggen en als Lijp Kot vond ik het erg leuk om veel 
tekst te hebben en de baas van de bende te zijn. 
Finn: Toen ik mijn rol als Pontus speelde merkte ik bijna 
niet dat er publiek was. 

Kim: In het begin was het wel spannend, maar toen we 
speelden was het super! 
Joost: Het toneelstuk was een groot succes en het was 
helemaal fantatisch dat Wim bos er was. Kortom het was 
super leuk. 
 
Klas 6 heeft een geweldig stuk neergezet. Dank jullie 
wel! 
 

De kinderen van klas 6 willen graag iets terug geven aan 
school voordat ze zullen uitvliegen naar het 
vervolgonderwijs. In tweetallen gaan ze een les 
verzorgen in een andere klas. Ze kiezen, in overleg met 
de leerkracht van de ontvang- klas, een les uit en gaan 
met veel enthousiasme aan de slag! 
 

Ze tellen meerdere getallen, die ze met de dobbelstenen 
hebben gegooid,  bij elkaar op en schrijven de som met 
haar uitkomst op papier. Ze werken in tweetallen. Door 
het werken met 3 dobbelstenen zijn de sommen 
regelmatig tientaloverstijgend. 

 

Bij dit weekbericht treft u een bijlage aan met de 
nieuwsbrief van sportteam Meppel Actief. Hierin staan 
verschillende activiteiten die ook voor uw kind interessant 
kunnen zijn. 
 

Het zwembad is benieuwd naar de bevindingen van de 
ouders over de swim to play zwemlessen die onze 
tweede, derde, vierde, vijfde en zesde klassers hebben 
gehad. Hierbij treft u een link aan naar een enquête over 
de lessen met het vriendelijke verzoek van het zwembad 
om deze in te vullen. http://goo.gl/forms/aKWRcbnWG6EiepSG3 
 

Ine en Patricia zoeken een passpiegel voor in hun lokaal. 
Heeft u er één liggen die niet gebruikt wordt, dan kan u 
de spiegel schenken aan de peuters en BSO.  
 

http://goo.gl/forms/aKWRcbnWG6EiepSG3
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Wie heeft er zin om alleen of samen met anderen de 
verkoop van de stenen en mineralen te gaan regelen? 
Als je van kristallen houdt en er wat van weet of je er 
meer in wilt verdiepen dan kun je je aanmelden. 
Ik ga er met ingang van het volgende schooljaar mee 
stoppen dus zoek ik iemand die het wil overnemen. 
Als je belangstelling hebt meld je dan bij mij en dan kun 
je er nog een keertje bijzijn misschien. 
Hartelijke groet, Janneke Post 
 

Nynke uit klas 2 is afgelopen periode haar zilveren 
kettinkje met daaraan een zilveren met blauw olifantje 
verloren. Wie heeft deze gevonden. Graag aan Nynke 
geven of even afgeven op het secretariaat. 
 

 
 

Wanneer je op 6 juli mee wil doen aan Go Summer 2016 
(zie vorige weekbericht) op recreatieplas 
tussenboerlanden in Nijeveen, dan kan je je daar 
vandaag, 24 juni, nog voor opgeven via 
www.meppelactief.nl>sportteam_Meppel_Actief   
 

Sam en Floor hebben een nest met jonge poesjes. We 
zijn voor 3 poesjes op zoek naar een fijn thuis. 
De poesjes zijn nu 8 weken, over twee weken mogen ze 
weg.  
Wie belangstelling heeft kan bellen met Jakob, op 
nummer 06-54927245 
Groetjes van Sam, Floor en Jakob.  
 

 
 

Dieuwke Simon/Abel en Pepijn 
Herma  Esther en Ruby 
Klas 1  Suzan 
Klas 2  Anneleen 
Klas 3  Mariko 
Klas 4   
Klas 5  Roos 
Klas 6  Hannah 
 
 
 

 


