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Agenda
22 t/m 29
mei
29 mei
t/m 1 juni
30 mei
1 juni
4 t/m 8
juni

Afname CITO gr 3 t/m 7
Avond-4-daagse
Halt voor groep 8. Thema:
online veiligheid (zie
bijlage)
Unit 3 Wetenschapsbattle
van 13.00u tot 15.00u.
Brood mee
Afname CITO gr 3 t/m 7

Weekinfo
De kijkavond van afgelopen woensdag is
goed bezocht. De meeste leerlingen
gingen in alle units een kijkje nemen. In
unit 1 was buitenspelen het onderwerp.
En wat was het leuk om te zien dat juist
de leerlingen uit unit 3 enthousiast aan
de slag gingen.

Zintuigen was het onderwerp van unit 2,
in het lokaal van groep 3 was een blote
voeten pad uitgezet. Vooral de schelpen
en de houtsnippers voelden niet zo
lekker aan. Leuk om te zien dat er ook
ouders (geblinddoekt) over het blote
voeten pad werden geleid.
Op de tafels in unit 3 hadden de
leerlingen werk neer gelegd waar ze
trots op waren. Ook de foto's van het
kamp werden goed bekeken. Verder lag
er informatie en werk over De tweede
Wereldoorlog en Egypte.
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Groep 7 heeft vandaag de Dodehoekles
gehad. Ze hebben plaatsgenomen achter
het stuur van een vrachtwagen. Dan valt
het op hoe moeilijk het is om alles
rondom de vrachtwagen in de gaten te
houden door het beperkte zicht.
Komende week is de avondvierdaagse
van dinsdag 29 mei tot en met vrijdag 1
juni.
Fijn weekend,
Namens het team,
Hella Sloksoede
Hulp gevraagd voor Unit 3
Wij zijn uitgenodigd om vrijdag 1 juni
mee te doen aan een wetenshapsbattle
bij Tata Steel.
Hier willen we graag aan meedoen en
daarvoor hebben we uw hulp nodig.
We willen hier nl. met auto's heen met
onze hele unit.
We worden er al om 13:00 uur verwacht
en daarom willen wij dat de leerlingen
deze dag allemaal een broodje
meenemen. Dan kunnen zij om 12.00
eten en kunnen we om 12.30 uur
vertrekken.
Om 15:00 uur is het afgelopen en
kunnen we weer terug naar school en
mogen de leerlingen naar huis.
Bent u beschikbaar vrijdag 1 juni om te
rijden en mee te gaan (van 12:30 t/m
15:30) wilt u zich dan opgeven bij juf
Diana
(diana.lakerveld@obsdezilvermeeuw.nl)?
Geef hier dan even bij aan hoeveel
leerlingen u in de auto kunt meenemen.
Wij hopen op genoeg hulp, want anders
kunnen wij niet heen en dat zou erg
jammer zijn!
Vuurvliegen – wat is het?
Bij de wetenschapsbattle Vuurvliegen
pitchen vier wetenschappers uit de
chemie en life sciences tegen elkaar voor
een grote groep basisschoolkinderen. In
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vijf minuten vertellen de wetenschappers
over hun passie en wat ze zo leuk vinden
aan hun onderzoek. We willen kinderen
hiermee verwonderen over hun
onderzoek. Leuk aan Vuurvliegen is dat
de kinderen bepalen wie de beste pitch
geeft! Alle kinderen mogen stemmen en
een speciaal samengestelde kinderjury
mag haar commentaar geven aan de
wetenschappers.
Volgend schooljaar groep 6
Volgend schooljaar maken wij weer een
stamgroep 6/7 en 7/8. Dit betekent dat
de kinderen van groep 6 worden
verdeeld over deze twee stamgroepen.
Wij vragen aan de kinderen en aan u een
lijstje te maken van kinderen bij wie uw
kind in de klas zou willen zitten.
Maandag 28 mei vragen wij de kinderen
minimaal 2 namen op te schrijven. Wij
zorgen ervoor dat het kind bij minimaal
1 vriendje of vriendinnetje in de klas
komt.
Daarnaast kijken de leerkrachten, die de
kinderen goed kennen, naar de
groepssamenstelling. Op deze manier
zorgen we ervoor dat iedereen gehoord
wordt.
Als de groepsindeling en de leerkrachten
die volgend jaar de groepen gaan
draaien bekend zijn, zullen we deze zo
spoedig mogelijk communiceren.
Handbal
Voor groep 5/6 hebben we een team
kunnen vormen. Helaas hebben in de
andere groepen niet genoeg kinderen
zich opgegeven om een team te maken.
Doe jij mee met het
schoolhandbaltoernooi en wil je met je
team alvast oefenen? Kom dan op deze
middag met je team naar DSS om
gezellig mee te doen met deze
trainingsmiddag (6 juni).
De trainers van DSS staan voor jullie
klaar op het buitencomplex aan de
Communicatieweg 2:


Het is wel verplicht om je als team van te
voren per mail aan te melden bij de trainster
Monique de
Vijlder: monique.devijlder@casema.nl
onder vermelding van schoolnaam,

leeftijdsgroep (groep 3/4, 5/6, 7/8) en met
hoeveel kinderen uit je team je komt trainen.
Steppen buiten parkeren
Met het mooie weer komen steeds meers
kinderen op de step. We hebben de
kinderen gevraagd de steppen buiten te
laten staan in verband met valgevaar in
de gang en de brandveiligheid. Laten we
er met elkaar op letten.
Gymbroek van Lisette
Wie heeft er een zwart gymbroekje met
een witte streep gezien. De naam Lisette
staat erin.
Schoolreis
De schoolreisjes komen er weer aan.
Woensdag 13 juni is het zover!!
De bestemming is nog even geheim
maar de kosten zijn bekend.
Voor de groepen 1 t/m 7 bedragen de
kosten €30,00
Wilt u zo vriendelijk zijn het bedrag voor
27 mei over te maken.
Het bankrekening nummer
naar IBAN:
NL24RABO0388057726
t.a.v. OBS De Zilvermeeuw
Onder vermelding van:
Schoolreis OBS de Zilvermeeuw
Groep en naam van uw kind

voor groep 5/6 van 16.00 tot
17.00 uu
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Herinnering schooltijden 2018-2019
Ma, di, do, vrij
8.30u – 12.00u
13.15u - 15.00u.
Wo
8.30u - 12.15u.
Bijlage:
 Hond_Max
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