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Jaargang 21,  Nummer 38, 21-6-2016 

 

27-6 t/m 01-07-2016 Ontwikkelingsgesprekken 
05-07-2016 Training Brigadiers 
12-07-2016 Afscheidsavond groep 8 
13-07-2016 Playbackshow 
18-07 t/m 28-08-2016 Zomervakantie 

 

SCHOOLREISJE GROEP 1/2 

 
Vandaag zijn de groepen 1 en 2 als schoolreisje naar Ballorig in 
Emmen geweest. Het was een fijne dag. We willen iedereen die 
geholpen heeft deze dag tot een succes te maken bedanken! 
Er zijn vandaag veel foto’s gemaakt. De foto’s zullen z.s.m. op de 
website van onze school worden geplaatst. 
 
 
 
 
 
 
 

SCHOOLREISJE GROEP 3/4 

 
Vandaag zijn de groepen 3 t/m 7 naar 
attractiepark Slagharen geweest. Het was een 
geweldige dag met mooi weer. We willen alle 
begeleiding bedanken voor de hulp en inzet. Er 
zijn veel foto’s gemaakt van het schoolreisje. 
De eerste foto’s staan inmiddels op de website. 
Zodra er meer foto’s zijn zullen we het album 
aanvullen.  
 
 
 

ONTWIKKELGESPREKKEN 

 
Volgende week hebben voor wij de vierde keer dit schooljaar ontwikkelgesprekken op school. Aan 
het einde van deze info treft u de uitnodiging voor deze gesprekken. Morgen zullen alle kinderen 
deze uitnodiging mee naar huis krijgen. 
 
  

http://www.pastoormiddelkoopschool.nl/
http://www.pastoormiddelkoopschool.nl/
http://www.pastoormiddelkoopschool.nl/media/


 

KINDERKOOR KLAZIENAVEEN 

 
Houd jij van zingen en gezelligheid en ben je tussen de 4 en 14 jaar oud? Dan zoeken wij JOU! 
Wij zijn Lisanne en Moniek en wij begeleiden samen het kinderkoor van Klazienaveen. We 
repeteren elke maandagavond met een aantal kinderen! We zijn op zoek naar nieuwe leden die 
het ook leuk vinden om te zingen!  
We organiseren 1 keer in de zoveel tijd ook een leuke activiteit! 
Dus, lijkt het je leuk om te zingen? 
Kom dan maandagavond om 18.30 een keer kijken bij onze repetitie! 
De repetitie is in de Heilige Henricus kerk in Klazienaveen, het is gratis! 
 

BSO “DE UILENBOOM” 

Modderdag  
Op maandag 27 juni vieren wij, samen met BSO Het Vogelnest in Erica, de modderdag. Tijdens 
deze modderdag doen we allerlei activitetien die met modder te maken hebben.   Mocht je geen 
gebruik maken van de BSO, maar wel graag meedoen met de modderdag? Dat kan als er een 
ouder/verzorger meegaat. Vervoer heen wordt geregeld. U kunt uw kind ophalen aan de omhaal 
33 te Erica. Als je komt vergeet dan geen oude kleding mee te nemen, want we blijven niet 
schoon!  
 
Jij komt toch ook?  
 
Omdat we niet alle kinderen tegelijk mee kunenn nemen zijn we nog op zoek naar ouders die 
eventueel ook een groepje heen kunnen brengen. Daarnaast zijn we ook nog op zoek naar 
opblaasbare zwembadjes. Heeft iemand dit of kun je als ouder helpen, dan horen wij dat graag!  
Tot slot willen wij graag meedoen aan de fotowedstrijd. Heeft u een goede camara en vindt u het 
leuk om deze dag foto's te maken dan bent u van harte welkom.  
 
Kampweek 
Nog een paar weken en dan is het alweer zomervakantie. Tijdens de zomervakantie is ook weer 
een kampweek georganiseerd. In week 34 kunnen de kinderen van de volgende BSO's op kamp: 
de Kaskrakers, Diedeldoorn, Het Vogelnest en De Uilenboom. De fantastische locatie is dit jaar het 
Ermerstrand. Deze week worden er allemaal leuke activeiten aangeboden aan de kinderen. Zo 
kunnen de kinderen bijvoorbeeld vlotten bouwen, zwemmen en 's avonds eten we gezellig met zijn 
allen een hapje en nog veel meer. Hierdoor krijgen we hopelijk het echte kampgevoel. Kinderen 
vanaf 6 jaar met een zwemdiploma mogen zich hiervoor opgeven. Wil je meer weten, kom dan 
gerust even langs. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in!  
 
Nieuwe baan Sanne 
Onze collega Sanne blijft nog maar even bij ons, omdat ze ander werk heeft gevonden. Ze gaat nu 
werken met mensen met een aangeboren hersenletsel. Dit is in haar vakgebied en iets wat ze heel 
graag wilde. Daarom gunnen wij het haar van harte en wensen we haar natuurlijk veel succes. 
Haar laaste werkdag is vrijdag 24 juni. Kimberley Baas zal dan de uren van Sanne overnemen 
totdat Charona weer terug is. Zodat er toch nog een vast gezicht op de groep is voor de kinderen.  
 
Terugkomst Charona 
De tijd vliegt voorbij. Nog maar een paar weken en dan zit het zwangerschapsverlof van Charona 
er weer op. Ze komt de eerste drie weken van de zomervakantie weer werken. Elise werkt de 
laatste drie weken van de zomervakantie. Samen blijven ze de vaste gezichten op de bso, maar na 
de zomervakantie wordt Charona weer het vaste aanspreekpunt.  
  



 

 

PLAYBACK SHOW 13 JULI 

 
Op woensdag 13 juli houden we weer onze jaarlijkse playbackshow in “De Molen”. 
Als je mee wilt doen, moet je het onderstaande strookje inleveren bij meester Maarten. 
Dit briefje kan je tot en met woensdag 22 juni inleveren. Na deze datum kun je je niet meer 
opgeven, en kan je niets meer veranderen. Dus denk goed na wat je wilt doen en welk nummer. Je 
kunt je ook maar 1 keer opgeven, of met een groepje of alleen. Denk eraan; je moet zelf thuis 
oefenen en als je je verkleden wilt/moet, moet je hier zelf voor zorgen. 
 
Maandag 4 juli moeten alle usb-sticks ingeleverd zijn (let op een usb-stick die niet groter is dan 
4GB)!!! Vergeet niet om je naam en welk nr. dat we van de usb-stick moeten draaien, op de usb-
stick te zetten. 
 
 
Let op: vul het juiste strookje in  

 
 
 
Ik/wij doen mee met de playbackshow. 
 
Mijn naam is:………………………………………………………………………………………. 
 
Ik zit in groep: .................................... 
 
Het liedje dat ik ga doen heet: 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Artiest:.................................................................................................................................................. 
 


 
 
Onze namen zijn: 
 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
Wij zitten in groep:................................... 
 
Het liedje dat wij gaan doen 
heet:................................................................................................................................. 
 
Artiest:.................................................................................................................................................. 
 
  



 

 

Ontwikkelgesprekken 27 juni t/m 1 juli 

 

Beste  ouder(s) / verzorger(s), 

Volgende week hebben voor wij de vierde keer dit schooljaar ontwikkelgesprekken op school. 

 

Groep 1 t/m 4: U heeft als ouder een gesprek met de leerkracht van uw zoon / dochter.  De 

leerkracht gaat met u in gesprek over het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind (eren). De 

resultaten van de methode (on)afhankelijke toetsen worden met u besproken. 

 

Groep 5 en 6: U heeft als ouder samen met uw zoon / dochter een gesprek met de mentor van uw 

kind(eren).  

De resultaten van de methode (on)afhankelijke toetsen worden met u besproken.  

 

Groep 7: U heeft als ouder samen met uw zoon / dochter een gesprek met de mentor van uw 

kind(eren).  

De resultaten van de methode (on)afhankelijke toetsen worden met u besproken. De leerkracht zal 

ook een voorlopig advies VO geven.  

 

We plannen 15 minuten voor de gesprekken van groep 1 t/m groep 7, 

 

Wilt u op de achterkant invullen op welk moment u niet kan. We proberen in onze planning dan 

zoveel als mogelijk rekening te houden met uw wensen. 

Ook kunt u aangeven waar uw kind en u het nog graag over willen hebben met de mentor. 

  



 

 

Naam leerling:        Groep:   

  

 

 

Aankruisen wanneer u NIET kunt. 

⃝     Maandag 27 juni 14.30 - 17.00 ⃝     Maandag 27 juni17.30 – 20.00 

⃝     Dinsdag 28 juni 14.30 - 17.00  ⃝       XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

⃝     Woensdag 29 juni 13.00 - 17.00 ⃝     Woensdag 29 juni  17.30 – 20.00 

⃝     Donderdag 30 juni 13.00 - 17.00 ⃝     Donderdag 30 juni 17.30 – 20.00 

⃝     Vrijdag 01 juli 13.00 - 17.00  

  

 

Ik wil het met mijn mentor graag hebben over:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graag inleveren vóór donderdag 23-06-2016 14.30 uur. 

 


