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Agenda
4 t/m 17 mei Meivakantie
13 mei Oud papier
9 mei Oud papier
17 t/m 19 juni Schoolreis groep 6/7/8
18 mei GMR vergadering
23 juni Rapportgesprekken
25 mei Pinkstermaandag
25 juni Rapportgesprekken
1 juni MR vergadering
26 juni Rapporten mee
3 juni OR vergadering
3 juli Laatste schooldag
5 juni Losse Entjes
3 juli Losse Entjes
8 juni GMR vergadering
6 juli t/m 16 augustus Zomervakantie
11 juni Atletiek dag groepen 5 t/m 8
Oud papier ouders:
Mei: Kortenkool en Koster
Juni: Schilder en v/d Reep
Noot: - Let op bij Breider!
- Graag draaien bij de familie Jansen aan de Bovenvennenweg (verlengde van de
Populierenlaan over het viaduct)

Algemeen nieuws:
Visie avond
Tijdens de informatiebijeenkomst over de bevindingen van de onderwijsinspectie is er toegezegd dat
er een visie avond zou worden georganiseerd. Deze avond wordt op dinsdag 9 juni gehouden. De
aanvang van de avond is 19.30 uur. In samenwerking met de MR zal de avond worden georganiseerd.
Voortgangstraject
Er is al gemeld dat de onderwijsinspectie op 11 juni voor een voortgangsgesprek op school komt om
de vorderingen met betrekking tot het verbetertraject te bespreken. We kunnen melden dat de
uitvoering van het plan van aanpak op schema ligt én dat de tussentijdse opbrengsten, de CITO LOVSMidden toetsen, voldoen aan de norm die de inspectie stelt. Een mooie ontwikkeling dus.
Juf Jeannette
Mijn laatste dag op de Ent: Wat was het leuk!
Graag wil ik de kinderen en de ouders bedanken voor de fijne reacties en de mooie en lieve
cadeautjes.
Afscheid nemen is nooit gemakkelijk, want je raakt toch iets kwijt.
En dat is wel even wennen.
Met heel veel plezier denk ik aan alle kinderen die ik in de afgelopen jaren op de Ent heb leren
kennen en aan de contacten met de ouders. Wat een mooie tijd was dat en wat hebben we veel
beleefd met elkaar!
Het afscheid vandaag was een heel goede afsluiting van mijn 10 jaar op de Ent.
Lieve kinderen en ouders, heel erg bedankt!
Juf Jeannette.

De volgende Losse Entjes verschijnt op vrijdag 5 juni 2015.
Met vriendelijke groet,
Namens het team
Klaas Smit
Nieuws vanuit de MR.
Er zijn een paar veranderingen binnen de MR.
Marike Scharft (de moeder van Jort) stopt met haar werkzaamheden voor de M.R.
We willen haar heel hartelijk bedanken voor haar inzet voor de M.R.
Marike heeft een aantal jaren het secretariaatswerk op zich genomen.
Marthy Veltman zal tot de zomervakantie deze taken op zich nemen.
Hoewel er geen spontane aanmeldingen waren voor de vacature van Marike, hebben we toch 2
mensen bereid gevonden zitting te nemen in de M.R.
Myra Wortman (de moeder van Eke en Louka) en Jurjen Verver (de vader van Flo en Juul) nemen
zitting in de M.R.
Fijn dat we versterking hebben gevonden en we gaan uit van een goede samenwerking.
Dirk Rezelman (de vader van Tristan) wordt voorzitter.
Dirk en Jurjen hebben stemrecht en Jurjen gaat met Marthy mee naar de GMR. als afgevaardigde van
de ouders.
De GMR. is de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad van de onderwijsstichting OPOS.
Van elke school in de Gemeente Slochteren zit een ouder en een leerkracht
in deze Medezeggenschapsraad.
Even op een rijtje wat betreft de MR. van de Ent:
namens de ouders:
Dirk Rezelman, voorzitter.
Myra Woortman, lid.
Jurjen Verver, lid en afgevaardigde naar de GMR.
namens het team:
Esther Kraaijeveld, lid
Marthy Veltman, secretariaat en afgevaardigde naar de GMR.
De M.R. heet ook juf Margrit van harte welkom op de Ent. We kijken uit naar een goede
samenwerking en stabiliteit in de middenbouw.
We willen nog wel vermelden dat de M.R. niet is meegenomen in de benoemingsprocedure.

Groep 1/2
De afgelopen weken werkten we over het thema “FAMILIE”.
Mooie foto’s zijn in de klas te zien van onze gezinnen en ook van de hele familie.
Opa’s, oma’s, ooms, tantes, neefjes, nichtjes, broertjes, zusjes kwamen allemaal voorbij.
We tekenden de hele familie en we turfden hoeveel broertjes en zusjes er zijn.
Groep 2 maakte een fotolijstje met Raai en zijn broer met een patroon van plakfiguren.
Juf Melissa (onze stagiaire) heeft het verhaal van Knofje die een zusje krijgt gelezen en we zagen de
film daarover.
Van blokken legden we de omtrek van onszelf.
In de poppenhoek kun je logeren bij familie in een
logeerbed en er is een koffer met logeerspullen.
We zijn nog naar de lammetjes van boer Klimp geweest.
Hij vertelde over de schapen en de lammetjes en hij ging
de hoeven (nagels) van
het schaap knippen.
Toen zagen we ook de spenen van het schaap waar de
lammetjes uit drinken.
De staartjes van de lammetjes gingen heel snel heen en
weer toen ze dronken omdat ze dat zo lekker vinden.
Daarna gingen we fruit eten bij juf Marthy in de schuur op
de stropakken.
Vorige week vrijdag waren de Koningsspelen.
Ontbijt op school en de Energiedans.
En……spelletjes op het sportveld. Het was een hele gezellige dag met alle kinderen samen van de Ent.
Milan is een paar keer bij ons op school geweest om te oefenen en over een poosje komt hij elke dag
bij ons. Hij woont bijna naast de school.
Milan, welkom op de Ent!

Groep 3/4/5
Maandag 20 april zijn wij op schoolreis geweest. Het was een geweldige dag. Het weer was prima en
iedereen heeft heel erg genoten. We stonden bij de zeeleeuwen tijdens het voeren. Ook bij
pinguïns kregen we uitleg en konden we vragen stellen. Flamingo’s, pelikanen, leguanen, vissen, apen
en nog veel meer dieren hebben we gezien. We kunnen terug kijken op een fijne dag en de groep
ging ook heel gezellig met elkaar om.

In de klas zijn we druk met het lezen van woordrijen. We doen dit in tweetallen en met een
zandloper. Ze gaan elkaar helpen bij het goed en snel lezen van rijtjes woorden. De samenwerking
tussen de kinderen gaat goed. Ook worden de tafels steeds herhaald en elke week staat er een tafel
op de planning die de kinderen van groep 4 en 5 moeten kunnen opzeggen. Daarna vraagt juf de
tafel door elkaar aan de kinderen.

Vandaag hebben we afscheid genomen van juf Jeannette en van Sven G., zoals we hem altijd
noemen. We gaan ze allebei erg missen. Voor juf Jeannette veel werkplezier op de nieuwe school en
voor Sven een hele fijne tijd op de Springplank gewenst. We hopen je nog eens weer te zien.

Verder wensen we iedereen een hele fijne vakantie en tot 18 mei !!!

Groep 6/7/8
Deze keer gemaakt door de leerlingen van de bovenbouw.

Ontmoeting met Ander kuipers.
In Groningen op de kinderuniversiteit was Andre kuipers op vrijdag 10 april
aanwezig. Hij vertelde ons van alles over zijn twee ruimte reizen. Hij liet ons
een filmpje zien over hoe hij zijn hoofd waste in de ruimte. Dat ging zo: hij
had een soort flesje met een slangetje eraan dat drukte hij heel voorzichtig
tegen zijn hoofd en kneep er in zodat er water uit kwam toen bewoog hij zijn
hoofd zodat het water over zijn hoofd bewoog. Hij vertelde ook nog heel veel
andere interessante dingen en liet ons ook dingen doen.
Daarna gingen we naar het infoversum iedereen kreeg een 3d bril toen
mochten we de zaal in en daar was een ronde kamer met een kap er boven op
toen de film begon gingen we een soort ruimte reis maken we gingen op 4
planeten kijken een man legde ons over die planeten alles uit.

Dat was onze
samenvatting over de
ontmoeting met Andre
kuipers

Gemaakt door Eke de boer en Valerie schilder

Koningsspelen 2015
Toen we op school kwamen gingen we eten. Er was van alles bruinbrood
,beschuit ,thee ,melk en nog veel meer. Na het eten gingen we dansen op
het liedje energie toen het dansje afgelopen was gingen we in groepjes
allemaal spelletjes doen. Dat was heel gezellig de groepjes waren de koetjes
,de tulpjes ,de kaasjes ,de klompjes ,de molentjes ,de delfsblauwtjes en de
vlaggetjes. Er waren allerlei spelletjes:
Koffers stapelen
Hoefijzer werpen
Ezeltje prik
Sjoelen
Verkleden
Blikkengooien en Ski lopen
Het was heel leuk
Het eind klassement: Op nummer 1 de kaasjes Op nummer 2 de molentjes
op nummer 3 de tulpjes op nummer 4 de vlaggetjes op nummer 5 de
klompjes op nummer 6 de koetjes en op de 7e plek de delfsblauwtjes.
Alle ouders bedankt voor de begeleiding of aanwezigheid. Wij hebben
samen met jullie genoten van deze ochtend.
De foto’s gemaakt door Marcel de Heij komen na de meivakantie op de site
te staan. Marcel bedankt.
Gemaakt door Esther Engelenberg en Annika v/d Deen

Verkeersexamen theorie 16 april.
Groep7 had 16 april theorie. We kregen een dag van te voren het te horen dat we
theorie hadden stressen !!!!!!!. Toen gingen we met juf Ciska extra goed oefenen. De
volgen de dag gingen we in de ochtend nog een paar keer oefenen. toen het 1 uur was
kwam een mevrouw en haar naam was
Antoinette . Zij kwam voor het VVN verkeersexamen. Ze vroeg eerst aan groep 7 wie
het voor gelezen wouden
hebben.
Dus die mevrouw ging het voor lezen . De andere kinderen mochten aan de lang tafel
zitten. We moesten de hoofd stukken maken : 1,3,5,7. Toen iedereen klaar was ging
mevrouw Antoinette de boekjes nakijken en mochten wij weer naar de klas. Toen ze
klaar was met nakijken zei ze tegen ons hoe kijk ik ,wij zeiden wel blij en toe zei ze dat
iedereen was

Geslaagd !!!!!!!!!!
Gemaakt door: Sterre Koster en Anna Goren

Belangrijke data tot de zomervakantie:
Maandagmiddag 18 mei oefenroute voor het verkeersexamen + laatste check van de fietsen.
Dinsdagmiddag 19 mei groep 7/8 praktisch verkeersexamen
Week 23 & 24 cito spelling, woordenschat, rekenen, DMT, AVI voor groep 6/7
Week 25 data 17 t/m 19 juni schoolreis bovenbouw
Week 26 oudergesprekken
Week 27 afscheid van de leerlingen die de school gaan verlaten en op 4 juli is de laatste schooldag.

