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Belangrijke data
Vrijdag 9 juni:
Ma. 12 t/m vr. 23 juni:
Vrijdag 16 juni:

Studiedag; alle kinderen vrij
Oudergesprekken
Nieuwsbrief 5

Opbrengst sponsorloop
De opbrengst van de sponsorloop op Witte donderdag bedraagt het geweldige bedrag van €14.580,00!
Een derde deel is bestemd voor Stichting Puur Clownen, een derde voor Pondok si Boncel, het project
van de straatkinderen in Jakarta. Het resterende bedrag komt ten goede aan de Lanteerne kinderen,
zoals de klim- en klauterbaan op de speelplaats.
Hartelijk dank voor ieders komst en inzet anderszins!
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De avondvierdaagse 2017
Wij hebben de eerste dag van de avondvierdaagse gelopen, en wij gaan om-de-beurt iets vertellen
over wat wij er van vonden.
Wat Jente [groep 6] er van vond:
Ik had met mijn vriendin de 5km gelopen maar mijn moeder die ging met mijn broertje lopen dus ik
moest nadat ik met mijn vriendin als eerste van de Lanteerne klaar was een half uur wachten totdat
mijn moeder er was. Verder vond ik het heel gezellig en leuk om met mijn vriendin te lopen in de pauze
was ik ook de allereerste. Nu nog wachten op de volgende paar dagen en daarna krijg ik eindelijk mijn
4e medaille, snoep en welverdiende rust.

Wat Jelke [groep 7] er van vond:
Ik liep samen met: Imme, Sara, Kiki, Eva, Stere & Anna de 10km. Ik vond het heel leuk. maar ook
jammer dat wij de stop hadden gemist. Ze hadden de route afgekort maar de mensen die bij de pauzeplek stonden wisten dat niet dus die bleef daar staan en er kwamen geen kinderen langs, maar we
waren wel niet de enige school die niet wist dat de weg was afgekort. Maar nu weer over het lopen:
Nog twee keer en dan heb ik mijn 8e medaille! We liepen niet samen, maar we vonden het wel allebei
heel erg leuk
door: Jente & Jelke uit de Morgenster

Onderzoeker in de klas
Woensdag om half 9 kwam Mireille Bakker, die onderzoek doet naar empathie bij kinderen met gedragsproblemen. Ze leerde ons onder andere wat empathie was, waarom ze daar onderzoek naar doet
en over het onderzoeken zelf. Empathie is dat je de emoties van andere mensen kunt voelen. Kinderen
met gedragsproblemen hebben daar veel meer moeite mee en denken bijvoorbeeld dat iemand verdrietig kijkt terwijl diegene gewoon neutraal kijkt. Zij doet onderzoek naar wat de verschillen van
empathie zijn bij mensen met gedragsproblemen en mensen zonder. Wij mochten een quiz doen om
te kijken of wij emoties konden herkennen. Daarna gingen we in drietallen emoties onderzoeken. Iemand was testleider, degene die de resultaten noteert, iemand beeldde emoties uit en iemand moest
die emoties raden. We deden twee rondes, de eerste ronde kon je het hele gezicht zien en bij de
tweede ronde kon je alleen de ogen zien. De tweede ronde was een stuk moeilijker. Het was een
leerzame en leuke les, want die dingen gaan prima samen!
Eva uit de Springplank
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Het begin is gemaakt!
Woensdag is gestart met de klim-en klauterbaan op de middenbouwspeelplaats. Selas, Philan en
Niels uit de Bijenkorf hebben hard meegewerkt aan het begin van de creatie tussen de kinderen en
de HAN-studenten.
Wordt vervolgd!

Oudergeleding MR 2017-2018
Voor komend schooljaar waren er twee plaatsen beschikbaar in de MR. Daar hebben twee mensen op
gereageerd. Dit betekent dat er geen verkiezingen plaats zullen vinden. Sander Koëter heeft zich herkiesbaar opgesteld en zal aanblijven. Pauline Cobussen heeft zich verkiesbaar opgesteld en zal vanaf
komend schooljaar de plaats van Hans Vriends innemen. Aan het begin van het schooljaar zal de gehele
MR zich aan u voorstellen.

VakantieBieb
Vorig jaar zijn dankzij de VakantieBieb-app duizenden kinderen in de zomer blijven lezen. Een
geweldige ontwikkeling, want door te blijven lezen tijdens de vakantie wordt een terugval van
leesniveau tegengegaan, zoals ook uit onderzoek blijkt. Deze zomer komt de Bibliotheek daarom weer
met een nieuwe editie van de VakantieBieb-app met leuke jeugd-e-books voor leerlingen van groep 3
t/m 8. De VakantieBieb-app is vanaf 1 juni 2017 weer beschikbaar. De app kan al ruim voor de
zomervakantie worden gedownload. Vanaf 1 juni zijn op www.vakantiebieb.nl een instructiefilmpje en
een interactieve challenge beschikbaar.

Schooljaar 2016-2017

Pagina 4

