Schoolkrant zomer 2018

Beste ouders, verzorgers en lezers,

Voor u ligt weer een nieuwe schoolkrant. Vele jaren schrijf ik inmiddels voor de zomervakantie een stuk voor
een schoolkrant, schoolgids of website. Ik keek deze even terug nu ik weer een nieuw stuk wilde schrijven.
Opvallend zijn steeds de woordjes “druk” schooljaar en “hard” gewerkt. Het is in het onderwijs, maar ik denk
in veel sectoren, steeds drukker geworden. Er kan meer door digitale systemen en daardoor leggen we de lat
ook steeds hoger. Zo hoog dat er dit jaar landelijke stakingsacties zijn gevoerd en deze hebben opgeleverd dat
er een behoorlijke bijdrage in de formatie bij komt. Leerkrachten moeten zelf aangeven waar het geld voor
moet worden gebruikt. Binnen De Garve willen we graag wat extra handen in de groep en willen we een deel
besteden aan de vermindering van de administratieve last.
Verder in deze schoolkrant treft u het jaarverslag aan. Dit keer niet een grote lap tekst maar een overzicht van
feiten, cijfers en speerpunten. Als ik dan kijk naar de speerpunten van dit jaar en het komende jaar, focussen
we ons op vier zaken:
1.
2.
3.
4.

vast houden van de kwaliteit van het onderwijs en daar waar mogelijk verhogen
verdere uitbouw van het IPC onderwijs
verdere uitbouw van de digitale middelen en werkwijzen in de school
verdere uitbouw van het IKC

1.Vasthouden van de basiskwaliteit:
We zijn erg blij met de, voor de tweede keer op rij, hoge Eindtoetsscore. En ook dat de inspectie
geen enkele aanvulling had bij de waardering van de school bij de score: voldoende.
We zijn er echter nog niet. Binnen de school zijn veel kinderen die moeite hebben met het
oppikken van de taal en het lezen. Hiervoor hebben we ‘Zo leren kinderen lezen en spellen’ (zie
de kaarten in de groepen) en voor de onderbouw dit jaar ‘Bouw!’ opgestart. Met dank aan de inzet van
Talenten uit het dorp die dit mogelijk maken
De ruimte die door een goede beoordeling nu is ontstaan hebben we gelijk opgepakt voor meer aandacht voor
muziek en cultuur. Het zomerconcert van groep 5/6 en het bezoek aan Amsterdam zijn daar voorbeelden van.
2. Verdere uitbouw van het IPC onderwijs
Het afgelopen jaar hebben we op dit gebied weer scholing gehad. Juf Cindy heeft haar opleiding IPC
coördinator behaald. Nu met de personele wisselingen betekent het wel dat we de nieuwe mensen goed
moeten meenemen. Maar ze hoeven het wiel niet uit te vinden. Het wiel draait al en ze springen op een
rijdende trein.
3. Verdere uitbouw van het werken met digitale middelen voor de ontwikkeling van de 21-eeuwse
vaardigheden.
De 21-eeuwse vaardigheden vormen ook een onderdeel van het IPC onderwijs en worden verstrekt door ICT
middelen. Juf Beatrice en ik, hebben het afgelopen schooljaar deelgenomen aan de landelijke scholing Slim
leren vanuit de PO-raad (vanuit het Ministerie van OCW). Een boeiende en leerzame scholing. Bij de
eindpresentatie werd de school gecomplimenteerd door de organisatoren door vooruitstrevende en kwalitatief
hoge innovaties. Onze school zit in de ranking in de hoge regionen. Het is fijn om te constateren dat we op de
goede weg zijn. Duidelijk werd wel dat het oude denken over een beleidsplanlast niet werkt bij ICT. Daar waren
we zelf ook al achter. Als de “inkt van het plan droog is” is er al weer een volgende ontwikkeling. Kleine
stappen en na elke stap vooruit de volgende stap bepalen. Dat is een heel andere manier van denken over
beleid, dan wat we tot nu toe gewend zijn.
Voor de kinderen betekent dit voor het volgende schooljaar, dat naast ICT vaardigheden (vanaf 2020 een
verplicht vak) er ook iemand wordt ingevlogen voor het leren programmeren.
4. Verdere uitbouw IKC
Door de komst van de Verbinder Lian hebben we mooie stappen kunnen zetten. De Talenten werving leidt op
school (de tuinman, extra leeshulp, excursies en gastlessen) tot een rijker aanbod.
Maar ook de inzet van Joke Wolbrink en Maud Vels van Avonturijn als onderwijsassistenten is een verrijking
voor het team en de school. Jammer dat dit door de wettelijke regelgeving nog niet structureel kan.

U ziet veel staan: “uitbouw” en “verdere ontwikkeling”. Dat klopt. Komend jaar is het einde van een
beleidscyclus en moet er een nieuw schoolplan worden geschreven. Veel zaken gaan we nu afronden en
nieuwe plannen gaan we ontwikkelen.
Welkom en afscheid:
Binnen de school heb je altijd ook te maken met het verwelkomen van nieuwe kinderen en nieuwe mensen.
Maar ook altijd is daar het afscheid. Afscheid van schoolverlaters, verhuizers en dit jaar ook van leerkrachten.
Welkom:
Vanaf januari zijn de volgende kinderen op De Garve begonnen:
Nikki Bruil, Maud Groot Jebbink, Gijs Pellenberg, Lena Zweep, Lena Rietman, Dirk Langwerden, Tom Wolbrink
en Hendrik Heuvelink
We wensen jullie een goede tijd op De Garve toe!
Afscheid groep 8:
Van de volgende kinderen nemen we afscheid, omdat zij naar het vervolgonderwijs gaan.
Yanick Bergervoet, Esmee Bos, Thom Dimmendaal, Eva Geerders, Rinske van der Heijden, Mahre Jolink, Cato
Kuster, Anne van Mierlo, Kaja Pauw, Niek Roerdink, Frederieke Rossel, Yvette Schuurman, Philip van der Stam,
Thijmen Weetink
Afscheid
We zagen je langzaam worden
tot wat je nu bent
We hebben mee gedaan
om mogelijk de weg
een stukje te openen
naar je geluk.
We hebben getracht
te verhinderen
dat je wordt,
wat je niet zijn kunt!
Je mag ons nu verlaten,
Jij bent er
om dat te doen!
We hopen dat je blij zult worden,
levend in de Schepping,
Jongen,
meisje,
levend in het Licht.
Ga nu maar, je bent er klaar voor!
We wensen jullie heel veel succes op je nieuwe school!

Afscheid andere schoolverlaters:
Jonathan en Seva gaan met hun moeder verhuizen naar Bloemendaal.
Marley gaat met haar moeder weer wonen in Brummen.
Sven en Tijs gaan naar een andere basisschool in Zutphen.
Lieve kinderen: we wensen jullie veel liefde en geluk op jullie nieuwe scholen!
Afscheid van juf Loes( Student Onderwijsassistent)
Juf Loes heeft twee jaar bij ons stage gelopen We zijn blijf voor haar dat ze haar diploma heeft gehaald en
bovendien gelijk een baan heeft gekregen. Loes, gefeliciteerd! Dank voor het vele werk wat je voor ons hebt
gedaan. Het ga je goed.

Afscheid van meester Hans en juf Yonina:
Meester Hans is sinds 2015 bij ons op school. Juf Yonina is in 2008 gekomen. We verliezen met hun twee
gerespecteerde collega’s. Ze gaan beide voorlopig naar het PON! Dank voor jullie inzet! Het ga je goed!
Zo, dat zit erop!
Je zet een punt achter een periode.
Sommige zetten er zelfs een fors uitroepteken achter.
Anderen een wankel vraagtekentje.
Wat je ook doet,
je trekt ergens een grens.
Tot hier, en nu begint er een nieuwe periode.
Als je een streep trekt kun je terugkijken.
Je kunt de afgelopen periode evalueren.
Je kunt opruimen,
het goede bewaren.
Je kunt van de fouten leren.
Het is goed om zo nu en dan punten te zetten.
Het is goed om je leven in hoofdstukken in te delen.
Het is een goede manier om overzicht over jezelf te houden.
En… na een punt kun je steeds opnieuw beginnen;
Een hoofdletter, een nieuw hoofdstuk, een nieuwe zin!
Zo, dat zit erop.
Straks weer verder.
Tot slot, voor iedereen:
Hartje zomer,
voel de zon,
voel je wangen gloeien.
Met de zon op je gezicht
wordt het leven even licht,
alles lijkt te bloeien.
Ik wens u en jullie allen een goede zomertijd toe!
Op 28 augustus zien we elkaar weer!
Frida Meints

Van de bestuurstafel
Er zijn van die vaste momenten in de week waarop je je realiseert dat er weer een week voorbij is gegaan. Zo’n
realisatiemoment is er ook nu weer, maar dan nu dat er weer een schooljaar voorbij is. De avondvierdaagse in
de benen, het zinderende zomerweer (hoop dat het de vakantie ook mooi weer is), de voorbereidingen voor de
musical van de hoogste groepen, de slotdag, dat alle meesters en juffen in één keer jarig zijn, zijn zo van die
momenten. Iedere keer weer is het einde van het schooljaar dan weer een moment waarbij je je realiseert dat
de tijd toch wel heel snel gaat. En het eind van een schooljaar is altijd wat drukker dan gewoon. Dit jaar
dachten we dat we een heel eind op streek waren met de groepsindeling en het schema voor de leerkrachten.
Tot er opeens drie leerkrachten besloten op een andere plek in het onderwijs verder te gaan. En dat is ook
goed, goed voor de leerkrachten en voor de school is het goed dat er weer nieuwe ideeën binnenkomen. Laat
onverlet dat we blij waren met de inzet van Hans, Ruth en Yonina. En dat het jammer is als ze vertrekken, maar
het feit dat we het jammer vinden, betekent ook dat ze een goede bijdrage geleverd hebben. Laten we vooral
daarbij stil staan. Namens het bestuur: bedankt. Overigens blijft Ruth nog tot de herfstvakantie om de IB-taken
te vervullen.
Het vertrek markeert ook wel een omslagpunt. Wat we vooral in het Achterhoekse onderwijsveld merken is dat
de krimp van het aantal leerlingen in de Achterhoek, en dat is echt niet zo maar een krimp, redelijk aan ons
voorbij gaat. We verwachten nog wel een daling van het aantal leerlingen in de komende jaren, maar die is
toch niet zo drastisch als in andere plaatsen. Wat niet aan ons voorbij gaat is de volgende uitdaging: namelijk
de krapte op de arbeidsmarkt. Er komt een gebrek aan leerkrachten, de daling van het aantal beschikbare
leerkrachten is de komende groter dan de daling van het aantal leerlingen. Dat betekent dat het beroep van
leerkracht aantrekkelijker gemaakt moet worden en ook dat we geen concessie doen aan kwaliteit. Zo wordt er
steeds meer tijd gestoken in opleiding en studie van de leerkrachten. Om beter les te kunnen geven en beter
aan te kunnen sluiten bij de manier waarop ieder kind het beste kan leren. Gelukkig kunnen we wel melden dat
we twee kanjers hebben kunnen aantrekken om de opengevallen plaatsen te kunnen invullen.
Verder zijn we als bestuur blij dat we Manon Zomer in onze gelederen mogen sluiten. Manon is benoemd door
de Raad van Toezicht. In de afgelopen ledenvergadering is toegelicht dat het de bedoeling is dat Manon in het
komende schooljaar wordt ingewerkt om de rol van voorzitter te gaan vervullen. Dat betekent ingevoerd raken
in het reilen en zeilen van de school en bekend raken met alle regels waar we mee te maken hebben. Bij deze
Manon alvast heel veel plezier, want het kost af en toe wat tijd, maar het is ook heel leuk om te doen en
bovendien ook leerzaam voor jezelf (tenminste dat heb ik zo ervaren).
Al met al gebeurt er heel veel op school. Heel veel waar we zelf invloed op hebben, zoals bijvoorbeeld
invoering van IPC waarover de kinderen ook enthousiast zijn en ICT-vaardigheden. In andere trajecten ben je
weer afhankelijk van andere partijen en zaken die vanuit de overheid op je af komen. Dat laatste is
bijvoorbeeld de privacy-wetgeving. Daar is op de achtergrond heel hard aan gewerkt om aan alle eisen te
voldoen. En het is gelukt. Maar het betekent ook wel allerlei formaliteiten waar we aan moeten blijven
voldoen. Een voorbeeld van een traject waarvoor we afhankelijk zijn van derden is de verbouwing van de
school en een andere inrichting van het schoolplein. De verbouwing van de school snakken we naar, doordat
we wel heel krap in onze huisvesting zitten. Krap vanwege het aantal leerlingen, maar ook krap omdat de
verandering in het onderwijs om meer ruimte vraagt. Ook deze trajecten zullen we met gepast geduld
volbrengen.
Tot slot: iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan De Garve: aan het onderwijs, aan het gebouw, verzorgen
van de tuin, organiseren van activiteiten, pluizen van luizen, identiteit, versiering, voorlezen, moestuinieren,
etc., wederom hartelijk dank!
Iedereen den goede vakantie toegewenst, een mooie (en af en toe natte) zomer en volgend jaar weer een
nieuwe start en op weg naar het volgende realisatiemoment van hopelijk weer een enerverend jaar!
Namens het bestuur, Herbert Keppels

met plezier
elke dag
een stukje
wijzer

Van de Activiteiten Commissie….

Juli 2018

“Als de zender lekker staat, moet je niet aan de knoppen draaien”, was een beroemde
wijsheid van mijn grootvader uit Den Haag. Hij had vaak dit soort uitspraken en hij gebruikte
ze te pas en te onpas. Hij trakteerde mij een keer op deze woorden toen ik belde om te
vertellen dat ik van plan was te verhuizen naar een andere stad. “Waarom zou je dat doen”,
vroeg hij me, waarop ik zei dat ik geen speciale reden had. “Als de zender lekker staat, moet
je niet aan de knoppen zitten”. Waar hij zoveel mee wilde zeggen als, waarom dingen
veranderen als het eigenlijk goed zit?
De Activiteitencommissie verandert eigenlijk al jaren niks. Het programma van het jaar staat
als een huis. De zender staat goed, er komt mooi geluid uit. Tuurlijk, inhoudelijk is er wel
veel beweging. Als AC zijn we vernieuwend en origineel, en daarbij actueel en traditioneel
tegelijk. Knap hè?
Dit jaar was het soms knap lastig om als AC vernieuwend en origineel, en gelijktijdig
traditioneel te zijn. Met de discussie rond Pieterbaas en de verbanning van carnaval uit het
Ludgerus-gebouw, moest de AC wel aan de knoppen draaien….
Natuurlijk was 5 december de Goedheiligman cq Sinterklaas weer present! Met paard en
wagen kwam hij aangesjeesd, en werd hij ontvangen door de schoolleiding. Dat het allemaal
wat rommelig ging had mede te maken met het feit dat de Sint wat zenuwachtig was. Niet
verwonderlijk, want het was een feest van herkenning voor hem en een lang vervulde wens
om in vol ornaat deze rol te mogen vervullen. Wat wel opvallend was is het gegeven dat er
geen enkel kind in de zak is gestopt, niemand eens flink de roe heeft gekregen, en er zelfs niet
is gedreigd met een enkeltje Spanje! Spijtig, gemiste kans, helaas… De kinderen vonden het
ook wat kalmpjes allemaal waarschijnlijk, erg jammer…. Maar goed, niet getreurd, we
kunnen dat dit jaar weer goed maken!
Net als het vorig jaar ook weer een prachtige kerstviering! Niet te lang, niet te kort, goed
gebracht en genoeg te genieten! Daarna op het kleine plein in en naast de partytent nakletsen,
met hamburgers en glühwein. Beter kan de Kersttijd niet beginnen!
Carnaval vierden we dit jaar op in de kroeg! Ideale plek, goede vervanger van het Ludgerusgebouw. Jammerlijk genoeg konden we daar niet terecht. Er zat volgens ons een draadje los
en dat moest eerst gemaakt worden. En dat was niet op tijd gebeurd… In DOK werd de goede
draad opgepakt en hebben we ouderwets gedanst en gefeest. Op school hadden de kinderen
zich eerst verkleed en goed geschminkt om daarna in polonaise over straat te gaan. En in
DOK niks geen show dit jaar, geen playback, geen toneelstukjes, gewoon hossen tot de
batterij op is! Gewoon om ‘ns te proberen. Carnaval te doen zoals carnaval bedoeld is.
De Paaseieren hebben dit jaar een enorme aftrek gevonden! Hulde voor de kinderen die bij
veel deuren zijn langsgegaan. De inkomsten zijn ieder jaar een goede hulp bij de zoektocht
naar een goede locatie voor het schoolreisje. Het schoolreisje ging dit jaar naar Hellendoorn
voor de grotere onder de kinderen, naar Megapret voor de kleineren. Volgens de kinderen die
we spraken zeer geslaagd, veel kinderen vonden het prachtig. Misschien dat een aantal
kinderen het minder spannend vond, maar het kan niet altijd Pretpark zijn! Als we naar de
dierentuin waren geweest, moet je een gegeven giraffe ook niet in de bek kijken. Als je dat al
lukt: moet je hem eerst zien te laten bukken!
Dank aan de ouders die ook dit jaar zo enthousiast meedenken, meelopen en meehelpen! Dat
was dit jaar ook weer nodig voor de Avond-4-daagse. Deze ‘verliep’ weer als vanouds goed,
VV Vorden heeft dat toch aardig voor elkaar, met een kleine schrik voor twee van onze 10 km
lopers…. Koek en zopie-pauze werd voor hen niet even ranja drinken en weer door. In plaats
van limonade was het een schoonmaakgoedje wat in het bekertje zat! Gelukkig bleek het geen
ernstig middel!

Zoals zo langzamerhand gebruikelijk willen we ook dit jaar u het financiële plaatje van de AC
niet onthouden. De lijnen staan nog open en de bedragen komen nog binnen. Echter, de cijfers
die we nodig hebben voor het verslag zijn nog niet binnen. Die houdt u nog van ons tegoed!
We staan er als AC gezond voor en hebben voldoende in kas om iedere keer dat er een kans of
thema zich voordoet, om dan flink uit te pakken. Maar nu toch al: Hartelijk Dank voor de
bijdrage die u als ouder ook in deze vorm doet.

We willen heel graag onze dank uiten aan hen die dit programma voor School De Garve mede
mogelijk hebben gemaakt door met financiële en andere middelen bij te springen:
DOK, Bakkerij Besselink; Kappert-Lammers; Camping Warnstee, Huusken Groente en
Fruit; Eskes; Aviko; Socii en stichting Sporthal De Lanckhorst!
Wanneer jullie dit lezen is de laatste schooldag al achter de rug (waarschijnlijk, tenzij het heel
erg uitloopt…) en hebben we weer meters gemaakt, gesport en ontzettend veel lol gehad! Dat
blijft toch ook traditie, traditioneel: altijd met elkaar proberen een dag zo leuk mogelijk te
maken. De AC werkt er hard voor en we merken dat de ouders en de school daarin meedoen!
Iedereen een heerlijke vakantie gewenst!
Dianne, Heidi, Bianca, Renate, Marian, Lotte, Rik, Peter, Erik, Edwin en Ernst

ICT op De garve het afgelopen schooljaar.
Wat hebben we veel, gedaan dit schooljaar.
Onze typejuf startte elke donderdagochtend vroeg om
kinderen uit groep 7/8 typeles te geven aan de kinderen die
zich hiervoor hadden aangemeld. Op donderdag 12 april
behaalde ze allemaal het typediploma.
Naast de typelessen is de typejuf bezig geweest met lessen
basisvaardigheden voor groep 5 t/m 8. Deze groepen konden de geleerde vaardigheden
toepassen bij de verwerking van IPC.
Deze lessen zijn zo goed verlopen dat we volgende jaar de typejuf weer op school hebben.
Computational thinking is ook een onderdeel van de 21 eeuwse vaardigheden. Om dit goed
vorm te geven gaan we Juf Sandra volgend schooljaar inzetten om in alle groepen lessen te
verzorgen rondom programmeren.
In groep 4 t/m 8 is dit schooljaar gewerkt met de snappet tablets. De kinderen krijgen van de
juf of meester klassikaal uitleg en doen de verwerking op de tablet. Na het maken van de les
gaan kinderen aan de slag met hun werkpakket en oefenen zo de rekenstof op eigen niveau.
Komend schooljaar gaan we in groep 7/8 starten met snappet op een Chromebook. Ook
kunnen we die Chromebook gebruiken bij andere vakken. Elke leerling heeft dan zijn eigen
Chromebook tot zijn beschikking.
In groep 1/2 is veel gewerkt met de IPad. Juf Dianne heeft er een aantal educatieve apps op
gezet waar de kinderen zelf mee aan het werk konden. Voorbeeld: (voor)lezen van een
prentenboek.
Dit jaar zijn we ook gestart met het programma Bouw.
Bouw! is het unieke computergestuurde interventieprogramma waarmee leesproblemen bij
risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 kunnen worden voorkomen. Het kind leert, de tutor stuurt
en de computer wijst de weg. De kinderen oefenen op school en thuis om zo elke keer een
stapje verder te komen.
Ook staan er nog computers in de klassen waar de kinderen gebruik van kunnen maken. En
in de hal staat een verrijdbare kar met daarin laptops en chromebooks waar de groepen
gebruik van kunnen maken.
Ouders worden ook meegenomen in de ontwikkeling van het digitale tijdperk. Zij maken
sinds begin van het schooljaar gebruik van het ouderportaal. Hierdoor zijn ouders snel
digitaal op de hoogte van wat erop school allemaal gebeurd. Ook de communicatie met de
leerkracht verloopt via het ouderportaal.
e

Het was een mooi jaar waar veel gebruik is gemaakt van digitale leer en hulpmiddelen.
Volgend schooljaar komt er dan programmeren bij.

Beatrice van der Borgh.

Adoptiecommissie
Wij zijn Anne & Mahre. Wij deden dit jaar de adoptiecommissie. We
hebben het erg naar ons zin gehad om geld op te halen en hebben er
veel van geleerd, bijvoorbeeld dat mensen ook anders leven zoals wij
en niet veel geld hebben en geen leuke trekkers zoals John Deere
hebben. De jongens bij ons op school spelen er het liefst de hele
dag mee. We geven het stokje dit jaar over aan 2 jongens, Thijn &
Joost. In totaal hebben we € 59,12 opgehaald.

Heel erg bedankt daarvoor! We hopen
dat de jongens van volgend jaar net
zoveel plezier hebben als wij en er
ook veel van leren. Veel plezier
volgend jaar.
Groetjes Anne & Mahre.

Bijdrage groep 1/2

Bijdrage groep 8.

De regels van de klas
Dat was het verslag van Cato Kuster, ik denk dat jullie het leuk vonden.

Puzzels van wat we hebben geleerd dit jaar:
SPELLING:
Schrijf de woorden goed:
In het .... (wei verkleinwoord) zat een .... (pony verkleinwoord)
Lily zat bij een ….. (ander woord voor restaurant/keet) en at een .... (saté verkleinwoord)
Kate keek op haar …. (verkleinwoord gsm) en kreeg een ….(verkleinwoord tiramisu)
Hiske kocht een klein …. (verkleinwoord douche)

!Dit is het antwoordenblad!
SPELLING:
In het weitje zat een pony'tje.
Lily zat bij een café en at een sateetje.
Kate keek op haar gsm'etje en kreeg een tiramisu'tje.
Hiske kocht een klein doucheje

dit laatste jaar was leuk en we hebben veel meegemaakt.
Frederieke en Esmee.

Musical
Eerst kwam de musical uitkiezen, dat was best wel moeilijk. We konden kiezen uit:
Strafkamp en Bende op de Camping. We kozen voor Bende op de Camping.
Ongeveer één week gingen we rollen verdelen, bijna iedereen was meteen tevreden
en uiteindelijk was iedereen heel erg tevreden. Toen we ons boekje kregen, ging
(bijna) iedereen het voor zichzelf leren. Toen gingen we in D.O.K. oefenen, iedereen
had er zin in. We moesten al snel de eerste 7 scènes uit ons hoofd kennen, daarna
moesten we ook al snel de eerste 14 scènes uit ons hoofd kennen. Dat ging niet zo
goed bij iedereen. En dan kregen we er ook nog als huiswerk bij ALLE liedjes uit ons
hoofd kennen. Nu kent (bijna) iedereen zijn/haar tekst uit het hoofd, we moeten
alleen het gevoel er nog in leggen. (Vandaag is het 3-7-2018.) En moeten we nog
een week wachten. En we gaan nog heel veel oefenen.
Kaja, Yvette en Eva

Musical
Hoi, we zijn nu druk aan het oefenen voor de musical. Alles gaat fout, we moeten op
een andere plek, we kennen de tekst nog niet goed en we kennen de liedjes ook nog
niet helemaal en het is al over 7 dagen.
We gaan nog 3 keer oefenen en dan is het al, maar alles gaat goed komen zegt de
meester.
Wij hopen ook dat het goed gaat komen, want anders wordt het een flop.
We hopen dat er veel mensen komen en dat het goed gaat.
Niek en Philip

Hoe was het schooljaar
Het was een druk schooljaar, maar we hadden het leuk. We hadden gewoon
rekenen, taal, spelling en IPC. IPC deden we op het eind van de dag samen met de
weektaak. En aan het eind van het jaar neemt groep 8 afscheid van juf Yonina en
meester Hans. En natuurlijk doen we de musical en de slotdag. Het was erg gezellig
en er was overal wel een oplossing voor.
Rinske

Musical
Wij doen de musical ´´Bende op de Camping,´´ dat is een heel leuke musical van Spotlight.
Wij zijn heel blij met deze musical en er zitten veel grappen in. Het is dit jaar ook voor het
eerst dat de musical niet in het Ludgerus wordt gedaan. Wij mogen onze musical in de
schuur bij de Theetuin Vierakker doen. Dat is erg toepasselijk bij het thema, we maken het
gezellig in de schuur door er gezellige lichtjes op te hangen. Iedereen is tevreden met zijn of
haar rol dus de musical wordt echt superleuk.
Thijmen en Thom

Musical
Oefenen, oefenen en nog meer oefenen. Dat is wat we doen voor de
musical, maar niemand kent zijn tekst nog. Zal het nog wel goed komen?
Laten we het hopen van wel. Ook het decor is nog niet af. Als dat maar
goed komt. We zullen het wel merken in de laatste week. Maar voor nu
kan ik niks meer zeggen.....
Yanick

