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Voorwoord
Belangrijke data
Nieuws uit alle groepen

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Het schooljaar is alweer ten einde.
Een paar dagen geleden hebben wij, onder tropische omstandigheden, genoten van weer een
schitterende sponsorloop.
De oudervereniging wil ik graag bedanken voor deze weer goed georganiseerde activiteit.
Deze laatste week stond op school in het teken van de afronding in je eigen groep en de
voorbereiding op een nieuwe (andere) groep of een nieuwe groepssamenstelling.
De afgelopen weken hebben de evaluatie gesprekken van het ontwikkelperspectiefplan van uw
kind plaatsgevonden met de betreffende leerkracht(en).
Zoals bijna altijd bij het eindigen van een schooljaar zijn er ook altijd een aantal collega’s die de
school gaan verlaten. De vakdocenten Michiel van Zanten en Jonathan Baarda zullen volgend jaar
niet meer op onze school werken. Michiel gaat volledig in het basisonderwijs werken en Jonathan
heeft aangegeven niet volledig als vakdocent te willen werken. Wij wensen beiden veel succes en
bedanken ze voor hun inzet. Nick Jansen zal per 1 september bij ons op school de lessen
bewegingsonderwijs gaan verzorgen.
Doordat Xandra de Vos een sabbatical opneemt en Annemarie Vis haar functie gaat vervullen is er
ruimte ontstaan voor leerkrachten. Leerkracht Inge Linde is uitgebreid naar een vaste aanstelling
van 4 dagen en Erna Ensing en Sandra van Esveld zullen ook volgend jaar bij ons blijven werken.
Beiden met een aanstelling van een jaar en een stukje ziekte vervanging voor leerkracht Silvia
Klein.
Voor de assistenten Diana Vos, Sya van Wanningen en Daphne Brouwer is er gelukkig ook goed
nieuws, want wij hebben deze collega’s een vaste aanstelling kunnen aanbieden en zij zullen nog
een klein stukje ziekte vervanging van Sylvia aan het Rot vervullen.
De planning is dat Sylvia aan het Rot en Silvia Klein na de zomervakantie voorzichtig zullen
beginnen met re-integratie en we verwachten dat Rianne Gritter na de zomervakantie weer in de
Sop groep zal gaan werken.
Maar nu gaan wij genieten van de zomervakantie. Ik wens u en alle leerlingen, namens het hele
team van de Mackayschool een hele mooie zomervakantie. En ik hoop iedereen in september weer
gezond op de Mackayschool te ontmoeten.
Ronald Kamerman, directeur

Vrijdag 20 juli 2018

Begin zomervakantie, leerlingen 12.15 uur vrij

Maandag 3 sept.2018

Weer naar school!!

Tot ziens.
Drie jaar geleden, in september 2015, ben ik
op de Mackayschool komen werken als
teamleider. In de afgelopen jaren heb ik het
team leren kennen als een fijne groep
mensen die zich met hart en ziel inzetten om
goed onderwijs aan uw kind te geven. Ook
alle leerlingen hebben een dierbaar plekje in
mijn herinnering. Herinnering, ja.
Ik stop met werken op de Mackayschool en zoals u in de vorige oudernieuwsbrief heeft kunnen
lezen zal Annemarie Vis mijn functie na de zomervakantie overnemen.
Ik neem een sabbatical van ongeveer een schooljaar, waarin ik voldoende rust kan vinden en mij
ga focussen op een andere werkomgeving. Waar die ligt…..
De tijd zal het leren.
Ik wens u al het goede en wellicht ontmoeten wij elkaar elders.
Xandra de Vos

team Mackayschool

Een

vakantiegroet

van

SO1

De laatste week zit erop. Een week waar we samen als groep nog een aantal gezellige activiteiten hebben
gedaan. De sponsorloop is daar natuurlijk één van. We zijn hiervoor al weken aan het oefenen. Kreten zoals;
jumping jack, knie heffen, hakken billen, zijwaarts pas enz. klinken ons als muziek in de oren. Elke dag warmen
we ons buiten op met dit soort oefeningen om daarna aan onze conditie te werken door allerlei loopoefeningen
toe te passen. Rondom school hebben we daar genoeg ruimte voor en daar maken we dan ook gretig gebruik
van. Het was dan ook TOP om hiernaartoe te werken en op deze manier onze inspanningen tijdens de
sponsorloop feestelijk te laten zien met ons mooie versierde T-shirts die door de ouderraad aangeboden zijn.
Maar er was nog meer in het verschiet. Donderdag zijn we met onze groep naar Havelte geweest waar we de
morgen en een gedeelte van de middag door hebben gebracht in de speeltuin. Natuurlijk hebben we ons daar
laten verrassen met o.a. patat, drinken en ijs.
De afgelopen week was ook een waar feest. Juf Geke trakteerde de school (vanwege haar nominatie voor
leerkracht van het jaar het afgelopen jaar) op een voorstelling van Elly Bakker; het circus. Met ingehouden adem
maar ook luid geschreeuw keken we naar de kunsten van de olifant, aap, leeuw en walrus. Na afloop mochten
we de leeuw allemaal even aaien en gedag zeg. Vrijdag kwam er weer een goochelaar op school die allerlei
trucs uit z’n hoed tevoorschijn toverde. Na de voorstelling werden alle leerlingen en juffen getrakteerd op ijs.
Heerlijk maar vooral verkoelend!!!! En nu is het dan zover. De schoolvakantie is aangebroken en we mogen nu
echt genieten van het mooie weer; ieder voor zich!!! We wensen een ieder dan ook een zeer fijne vakantie toe
met veel plezier en zonneschijn. LEKKER GENIETEN EN TOT NA DE VAKANTIE!!!
Groetjes van de juffen en kinderen van SO1.

Van ons uit de COMBI-groep

SO Start

Met de vriendelijke vakantie groet van VSO P2.

We hebben een heerlijke afsluiting gehad bij de Zwarte dennen en we hopen jullie
allemaal weer fris en fruitig te zien na de zomervakantie!!!
Groetjes Swanet, Diana, Amarens, Henny en Loes.

Ook dit schooljaar zijn de leerlingen uit het VSO weer bezig geweest met het lopen van stages, bij
diverse bedrijven en instellingen.
Er werd stage gelopen bij produktiebedrijven, hoveniersbedrijven, in de groenvoorziening en de
bosbouw, in de horeca, bij agrarische bedrijven, een kaasmakerij, een manege, op scholen, in
verpleeghuizen en winkels. Stage is een prachtig middel om, vanuit de veiligheid van school, te
ontdekken waar je kracht ligt en te ontdekken waar je graag in de toekomst zou willen werken.
Voor het volgend schooljaar zijn we druk geweest om nieuwe individuele externe stageplekken te
realiseren. Ook worden volgend jaar (weer) groepsstages en excursies georganiseerd, waarin
leerlingen onder begeleiding van de leerkracht of school-assistent groepsgewijs ervaring gaan
opdoen in verschillende sectoren.
Joke Timmerman en Aly Lagendijk.

VSO

midden

–

juli

2018

Ik heb dit jaar een leuk jaar gehad op school met meester. We hebben veel gevoetbald en veel techniek
gedaan. Helaas is één konijn van mij overleden. Dat is twee weken geleden, dat vind ik heel erg. Mijn andere
konijn was toen ook ziek maar die is nu weer beter. Ik heb dit jaar stage gelopen bij Persister, dit was mijn
eerste stageplek. In het begin vond ik het wel leuk, maar ik moest wel eerst wennen. Ik wil graag straks een
stage waar ik meer kan doen, vooral met je handen
zoals iets
met Groen. Dat vind ik op school ook erg leuk om
te doen. In
het begin van het jaar vond ik het leuk met
Giovanni,
die is jammer genoeg van school gegaan. In de klas
vind ik de
Kahoots erg leuk, vooral die van schoonmaak en
verkeer en
klokkijken. Ik heb één keer gewonnen, maar het
gaat
om
het spelletje. Ik heb ook weer zin in volgend
schooljaar,
want we gaan dan heel snel op schoolkamp. En als
ik
naar
Eind ga wil ik mijn certificaat Groen halen.
Groetjes
en
prettige
vakantie,
Ferry

Ik vond het afgelopen schooljaar leuk, het kijken naar mijn nieuwe stage voor volgend jaar was heel leuk. Ik
ga stage lopen op de
Clausschool
in
Steenwijk
bij
de
kinderopvang. Kinderen
van 0 tot 4 jaar, ik heb er heeeeel veel zin
in! Dit jaar vond ik
begrijpend lezen en Spelling en Getalbegrip
leuk, ik heb er veel
nieuwe
dingen
geleerd.
Van
de
praktijkvakken vond ik
koken het leukst, ik heb veel lekkere
dingen klaar gemaakt.
Op stage bij Mc Donalds in Steenwijk ging
het erg goed, daar heb ik
een contract gekregen en doe ik betaald
werk.
Ik
vond
het
jammer dat Giovanni van school is gegaan
want hij was de vrolijkste
van de klas, we missen hem best wel, ik
hoop dat het goed met
hem gaat. Ik denk dat ik naar VSO-Eind ga
en daar heb ik heel veel
zin in, ik ga namelijk twee dagen stage
lopen en dan mag je naar
VSO-Eind. Daar wil ik de certificaten
Schoonmaak en Koken
halen.
Prettige vakantie Misty

Ik vond het schooljaar erg snel gaan. Ik ben heel blij met mijn stage bij de Noarber Hoeve in Echten. Ik ga
daar graag naar toe op de donderdagen, ik zou daar wel de hele week naar toe willen gaan op stage. Daar
mag ik namelijk op de tractor rijden! En dat kan ik best wel goed. Op school vind ik alle vakken wel leuk om
te doen omdat het mij best wel goed lukte. Klokkijken kan ik erg
goed, zowel analoog als digitaal en ik kan ook met kalenders werken.
Spelling ging ook heel goed. Ik vond het een leuk jaar met meester,
af en toe plaag ik hem wel eens en dat is best wel grappig. We maken
af en toe een grapje met elkaar en dat vind ik leuk.
Prettige vakantie Micke

Ik vond het afgelopen schooljaar leuk en het is heel snel voorbij gegaan. Ik vond rekenen, al het rekenen,
erg leuk! Dat kan ik best wel goed! Spelling vond ik wel gaan maar schrijven mogen ze van mij wel weglaten,
daar word ik niet echt blij van. Ik vond koken heel erg leuk, ook omdat ik graag in de horeca wil werken als

ik van school ga. Daarom wil ik ook graag naar Eind toe om de certificaten Koken en Schoonmaak te halen.
Mijn stage was dit jaar bij Reestmond en volgend
schooljaar ook nog, ook op de
donderdag. Waarschijnlijk ga ik op een andere
dag mijn tweede stagedag
lopen en dat is bij Mac Donalds in Meppel. Dan
word ik een collega van
Misty!!! Het inpakken van de nootjes is nu bijna
afgelopen en dat vind ik niet
erg, haha.
Prettige vakantie Louise

Ik vond het schooljaar duurde best wel lang, want het is nu zo warm. Ik wil graag werken. In de vakantie ga
ik werken bij de Keuterij. Ik heb dit jaar stage gelopen bij het Kiemhuis en bij Reestmond. Dat was leuk,
volgend jaar ga ik vier dagen stage lopen, daar heb ik veel zin in want dan kan ik Certificaten halen.
Bosmaaier, Zitmaaier, Tractor en dat lijkt me heel leuk. Ik vond het leuk om met meester Henk veel klusjes
te doen. In de klas is ook wel leuk maar ik wil liever werken. Het mooiste vond ik voetbal in de pauzes! Soms
spreek ik Giovanni via de playstation, ik vind het jammer dat hij weg is van school. De Alpe d’Huez op fietsen
was niet zo zwaar maar wel heel erg mooi en leuk, dat wil ik wel graag nog een keer doen!
Prettige vakantie Tom
************************************************

Namens

alle

Alpe

d’Huez

Met onze bidon-actie t.g.v. onze fietstocht hebben we €
2000,- opgehaald voor 2 goede doelen. De Hartstichting
op verzoek van Wesley en KWF op verzoek van
Dominique. Beide doelen hebben € 1000,- overgemaakt.
Tevens heeft Dominique via zijn stagebedrijf (AH Elzinga)
nog € 200,- gestort. Dit hebben ze opgehaald met
statiegeld
bonnen.
Zie hieronder de bedankjes van KWF en de Hartstichting.
fietsers,
met
sportieve
groet,
Roelien.

VSO-Eind
Op 6 juli is de groep VSO-Eind gaan varen in Giethoorn. Naast de 6 leerlingen waren ook meester Henk, juf
Henny en juf Sandra mee gegaan. Het weer was prachtig; een lekker zonnetje…niet te warm en zeker niet
te koud. Met de boot heeft de groep een hele fijne tocht gevaren langs verschillende plekken in Giethoorn.

Van de rustige wijde natuur werd genoten en het toeristische gedeelte was vol gezelligheid.

Tussendoor hebben wij kort de benen gestrekt richting de frituur. Iedereen kreeg een lekker patatje en een
kroketje of frikandel. Tenslotte een heerlijk ijsje als toetje. Daarna hebben we nog een eindje gevaren ter
afsluiting. Het was een prachtige dag aan het eind van een mooi schooljaar.

Floris neemt op woensdag 18 juli afscheid van onze groep en de Mackayschool. Floris gaat werken bij
Promens Care. Wij hebben een mooie tijd samen gehad als klasgenoten. Dank je wel Floris!
Groep VSO-Eind wil de Landije in Giethoorn hartelijk bedanken voor het gebruik maken van de boot. Wij
hebben een fantastische dag gehad! Hartelijk dank!
Allemaal een fijne zomervakantie gewenst!
Groetjes,VSO-Eind

Ik ga naar de Camping
met mama, papa en
Zita.
Nikki

Ik ga op de boerderij werken van
oom Anko.
Guido

Ik ga bootje varen met papa,
mama, Ricardo, Sharon en shania.
Danique

Ik ga op de fiets naar Oma.
Jan Willem
Ik ga met Opa en Oma
op vakantie. En ik ben
jarig in de Vakantie.
Yordi

Zomerkrant VSO-Start.
Wisten jullie dat:


Justin heel erg goed in topografie is en de hele kaart van Nederland uit zijn hoofd kent!

Mirna superhard kan skeeleren!

en vallen :O

Matthew zelfs van een kneedgummetje een levensechte haai kan maken! En heel

mooi kan tekenen.



Silvano kan klussen als de beste!

en de Alpe d’Huez opgefietst is.

 Rhyan vijf vissen gevangen heeft en ze daarna lekker gebakken en opgegeten heeft! en dat rhyan
supergoed naar boven heeft gefietst op de Alpe d’Huez.

Rolf supergoed kan werken in de keuken!

En vertellen over de excursie.

 EXCURSIE


Wij zijn met de klas naar excursie naar nieuwe weg.








We kregen een rondleiding en na de pauze mochten wij ook aan het werk. Wij mochten een
snijplank maken.
En je kon helpen in de keuken en je kon een band plakken.
En je kon ontwerpen en je mocht op de skelter.
Een een iemand mocht de foto uitprinten
iedereen een fijne vakantie
groetjes rolf

Robbert in het weekend regelmatig met een vriend gaat zwemmen in Havelte en heel veel van trekkers

houdt.
En Robbert heeft natuurlijk een topprestatie geleverd op de Alpe d’Huez!



Rida zijn ouders helpt in het restaurant! (met opeten )

En dat Rida heel

veel interesse heeft in het zonnestelsel.
onze Zonnestelsel bestaat uit acht planeten met de zon in het midden maar we hebben ook dwerg
planeten dat zijn er twee planeten we hebben ok astroïden dat zijn stenen en ijs als soort ring om de
zon draaien zon is ook een ster.ik vind het heelal mooi en leuk om te weten en van leren groetjes
Rida.


Charlotte al zes keer de zwemvierdaagse heeft uitgezwommen en dat ze dat een makkie vindt.



Daniëlle een cavia heeft die Tessa heet.

Ruth hele mooie verhalen kan schrijven!

Ruth

Het normale meisje.
Er was eens een heel normaal meisje. Dat meisje liep in het bos, in dat bos was een wolf. Dat meisje is heel
bang voor wolven. Op een dag kwam ze die wolf de hele tijd tegen. Want hij volgt haar. Die wolf ging ineens
heel verliefd kijken. Naar dat meisje. Dat meisje dacht: het lijkt wel of hij verliefd op mij is. Die wolf is wel
schattig. Maar ik kan niet met hem praten, maar ik kan hem wel aaien. Maar dat vind ik een beetje griezelig.
Ik kan het proberen dacht ze. Hij komt wel steeds dichterbij. Ik denk dat ik moet gaan rennen!!! Doeiii! Wacht
op mij! Hoort ze een vreemde stem zeggen. Ze stopt met rennen en kijkt om. Huh het is de wolf. Ze gaan
elkaar voor elkaar voorstellen. Het meisje zegt: “ik heet Truus! Hoe heet jij?” De wolf zegt:” Ik heet wolfje weer
wolfje.” Het meisje zegt:” Wattt dat is van dat ene boek. ………..Bryan heel goed kan voetballen en

nog veel meer!



Juf Nynke haar kat nu bij juf Heidi woont.



Juf Heidi in Rotterdam geboren is.



en meester Franky in Amsterdam



Meester Yannick geslaagd is voor zijn opleiding en volgend schooljaar gaat studeren in
Rotterdam.



Juf Annewim heel veel klust in het weekend!

Dat wordt wat volgend jaar!

