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Agenda
2 juli
3 juli

6 juli
9-10 juli
12 juli
16 juli
17 juli
18 juli
19 juli

2 juli 2018
17 juli 2017

Groepsbespreking Groen en Oranje
Groepsbespreking Geel
(De leerlingen van de groep zijn op de
genoemde datum vrij)
Rapport 2 mee
Rapportgesprekken
Afscheidsavond Schoolverlaters
Kennismakingsochtend nieuwe leerlingen
Zwemmen in de Planeet
Juffen en Meestersdag
Laatste schooldag (leerlingen om 12.00 uur
vrij)

Op stap met de Boswachter
Afgelopen vrijdag zijn de Acrobaten op stap geweest met
de boswachter.
Het was een stralende dag en de kinderen hebben genoten!

Pleinkanjers:
Deze week hangen de foto in de hal van het hoofdgebouw
en de Gentiaan.
Olifanten:
Acrobaten:
Orkest:
Tijgers:
Geel:
Rood:

Tim, Miraç, Maurice, Heran, Lana
Max, Esmay
Samantha, Noah, Dante, Dion
Gio, Tobi, Renate, Liz
Annick, Stein
Agnes

Sportdag 20 juni 2018
Schoolreis Clowns
A.s. dinsdag 3 juli gaat de groep Clowns gaat op schoolreis.
De bestemming dit jaar is het Linnaeushof in Bennebroek.
De kinderen zijn de hele dag buiten, dus
goede schoenen en makkelijke kleding is
daarom wel belangrijk.
We gaan er een mooie en gezellige dag van
maken. En dan nu maar hopen dat het weer
meewerkt!

Schoolverlaters
Voor de schoolverlaters staan de laatste 2 e weken voor de
deur.
Op maandag 2 juli hebben zij een afscheidsfeestje in de Bison
Bowling.

Op donderdag 12 juli is het dan tijd voor het officiële afscheid.
Net als vorig jaar gaat hun Film die avond in première.

Omdat we deze keer geen diploma, maar een sleutelhanger
als aandenken aan onze sportdag kregen, heb ik de beste
resultaten verzameld en die staan hieronder vermeld!!
Uitslagen OB/MB:
SPRINT:
7,78 sec. Arzou – olifanten,
7,72 sec. Denzel – clowns
7,41 sec. Vince – olifanten .
BALSTOTEN:
4,5 m. Liam – clowns,
5 m. Jeffrey, Berkay – olifanten, Renate –
tijgers,
6m. Aaralin – olifanten en Scott – orkest.
SMOKKELSPEL: 12 boeven getikt door Asmara – orkest
KEUZELOOP:
17 sec. Lizz en Damion – tijgers,
16 sec. Ibrahim – tijgers
15 sec. Vince – olifanten
VISSEN:
200 pnt. Dante – orkest en Jeffrey – olifanten
RINGWERPEN: 400 PNT. Thom – orkest en Arzou – olifanten,
450 pnt. Tim – clowns,
500 pnt. Marije – orkest en 600 pnt. Najema
– olifanten
BUIZENSPEL: 58 m . groep van meester Richard –
Hayley en Esmay – acrobaten, Marije en
Dante – orkest, Kerem en Jeffrey – olifanten
en Renate – tijgers
60 m. groep van juf Karin – Bram en Nova –
clowns, Berkay en Samantha – orkest,
Najema en Jasper – olifanten en Tobi – tijgers
UITSLAGEN MB/BB:
HOEFIJZERWERPEN:
50 PNT. Ahmet – oranje en Levi – groen,
100 pnt. Quinn - oranje

RINGWERPEN: 100 pnt. Lorenzo – groen,
125 pnt. Duran – paars en Kenji – leeuwen
VERSPRINGEN: 4.00 m. Stein – geel,
4.05m. Casper – rood,
4.10 m. Luka – geel
4.30 m. Younes – blauw
KOGELSTOTEN: 6,5 m. Bram – leeuwen en Rinny – oranje,
7 m. Clifford – groen
LIJNHOCKEY: 100 pnt. Femke – oranje, Phileine – groen
DUURLOOP:
9 min. Nuri – rood en Annick – geel
10 min. Lukas K – leeuwen, Yoeri, Tim vd H
– geel, Myron, Talha – rood, Lucas W. Levi –
groen en Chaima, Duran – paars
KEUZELOOP:
21.43 sec. Levi – groen,
21.30 sec. Quinn – oranje
19.33 sec. Justin – paars
SOKWERPEN: 9.5 m. Luka – geel, Kenji – leeuwen, Ahmet –
oranje,
11 m. Casper – rood, Joshka – geel en
15 m. Mike P. – rood
BUIZENSPEL:
69 m. groep van juf Gabrielle –
Luuk Z. – leeuwen, Jaimy B. –groen, Joshka,
Annick – geel, Lisanne – oranje, Nuri – rood,
Thijs – blauw.

PBS

Dan natuurlijk nog een fantastisch compliment voor:
1. Alle hulpouders
2. Alle hulpkinderen van de groepen rood, blauw en
paars
3. De ouderraad – heerlijk een schijf watermeloen!
4. Alle sportieve kinderen van SBO de Trapeze!!!

Het is belangrijk dat uw kind leert zijn fantasie goed te
gebruiken. Fantasie is nodig om je echt in te kunnen leven in
anderen, om oplossingen voor nieuwe problemen te verzinnen
en geruststellende beelden en gedachten op te roepen als je
gespannen of bang bent.
In de klas komt het volgende aan de orde:
• Iedereen maakt leuke én minder leuke dingen mee.
• In je fantasie of verbeelding kun je ‘voor je zien’ wat een
ander je vertelt.
• Je fantasie kan soms enge dingen verzinnen. Wees dan
de baas over je eigen verbeelding en bedenk een fi jne of
grappige fantasie om de enge mee te verjagen.
• In reclamefilmpjes lijken dingen vaak veel mooier, leuker of
lekkerder dan ze in het echt zijn.

Sportdag
2018

Deze week staat “Betrokkenheid” centraal.

Goed Gedaan
Deze week werken we met Goed gedaan! aan het thema
“Wensen en dromen”.

