
  

 
 
 
 
 
Nieuwsbrief groep 6           juni en juli 2019 

  
De laatste weken van het schooljaar breken bijna aan. We hebben de afgelopen weken hard 
gewerkt. De Cito’s zitten erop en bij taal, spelling en rekenen gaan de laatste lessen in. Nog 
even hard werken en in de laatste week hebben we nog leuke dingen op de planning staan.   

  
De kunstweken: Vincent van Gogh       

De kinderen hebben hard gewerkt om ‘de Sterrenhemel’ van Vincent van Gogh na te 
schilderen. Een donkere lucht met heldere sterren en een maan. Het was hard werken met 
korte penseelstreken zoals van Gogh dat ook deed, maar de resultaten mogen er zijn.  
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Estelle 
       Lars 
Sponsorloop:  
Op woensdag 5 juni zullen de kinderen een half uur hardlopen voor de stichting St. 
Agnesschool in Oeganda. Zij zullen zoveel mogelijk rondjes rond het veld achter de school 
gaan rennen. Er zijn in de afgelopen tijd veel sponsoren gezocht. Op de ouderbedankochtend 
op woensdag 26 juni zal het eindbedrag bekend gemaakt worden. 



  

Debatteren:  
In de laatste weken van het schooljaar zullen wij meerdere malen gaan debatteren in de klas. 
Bij debatteren is het belangrijk dat je naar een ander kunt luisteren, je mening kunt 
verwoorden, leer je dat niet iedereen dezelfde mening heeft en hoe ga je daar dan mee om.  

           

 Energie: 
 De moeder van Luca zal aan het einde van de maand komen vertellen 
over het thema energie. De kinderen zullen een stukje theorie krijgen 
en vervolgens proefjes uitvoeren. De kinderen leren van elkaar en 
zullen ervaringen met elkaar uitwisselen. 
 
Jarigen:  
In juni hebben we 3 jarigen: Jesse, Jamila en Niek. Proficiat! 

 
        Wist u dat:  

 19 juni een studiedag is en de kinderen vrij zijn. 
 op 21 juni het derde en laatste rapport van groep 6 mee naar huis gaat. 
 Er in de week van 24 t/m 28 juni een heuse vakantiebeurs door alle kinderen van de 
school wordt georganiseerd. Onze groep werkt aan de volgende landen: Canada, China, 
Brazilië, Italië, Egypte en Engeland. 
 op 26 juni de ouderbedankochtend is en wij daar de dans die wij hebben geleerd bij 
‘Veldhoven Danst’ nog een keer zullen laten zien. 
 wij op 1 juli naar de musical van groep 8 mogen gaan kijken. 
 wij op 2 juli wij onze juffendag vieren. 
 op donderdag 4 juli het doorschuifuurtje is. 


