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Nieuwsbrief maart-april 2019
Wij zijn weer volop bezig met verschillende projecten door de school heen. Loopt u gerust
eens binnen om te zien waar uw kind mee bezig is.
Zo worden er bv. in de middenbouw zeer mooie kunstwerken gemaakt.
Ook zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor de Koningsspelen met de lunch en de
Paasviering.
In de ze tijd doen we altijd een groot beroep op uw hulp. Vooral voor de Koningsspelen is
veel hulp nodig bij het klaarzetten van de spelletjes, het begeleiden van groepjes en het
klaarzetten van de lunch. Deze grote activiteit kan ook alleen doorgaan met uw hulp!
Iedereen die zich op de een of andere manier inzet, wil ik dan ook hartelijk danken.
Met de Koningsspelen op 12 april lunchen alle kinderen op school en zijn ze 13.30
uur uit.
(Binnen het ouderportaal staan in de jaarkalender ook de vakanties, vrije dagen en
uitgaanstijden vermeld bij bijzondere dagen als De Koningsspelen.)
In de voorbereidingsgroep van de Koningsspelen zit juf Romina namens het team en Warner
Verboom namens de ouders. Zoals u weet organiseren wij de Koningsspelen met de drie
scholen samen. Warner zal volgend schooljaar zitting nemen als ouderlid in de MR. Er is een
nieuwe ouder nodig die zijn plaats in de commissie van de Koningsspelen wil overnemen.
Lijkt het u leuk om dit te doen, neem dan contact op met juf Romina of ondergetekende.
Verder zal er na de meivakantie een personeelswissel plaatsvinden in groep 3-4.

Personeel
Groep 3-4:
Juf Carina zal na de meivakantie weer beginnen op maandag en dinsdag na haar
zwangerschapsverlof en een deel ouderschapsverlof opnemen tot de zomervakantie.
Na de zomervakantie zal zij verdergaan in een halve baan op maandag, dinsdag en om de
woensdag. Dit heeft gevolgen voor de bezetting in deze groep.
Juf Annemieke heeft de afgelopen maanden op zeer fijne wijze de groep overgenomen.
Wij zijn haar daar zeer dankbaar voor. Juf Annemieke gaat afscheid nemen van deze school.
Zij heeft een benoeming voor vier dagen en zal na de meivakantie op CBS Het Kompas gaan
werken in groep 6-7-8, waar een vacature voor vier dagen is.
Juf Cindy werkt dit hele schooljaar op de woensdag.
Juf Gerda zal het schooljaar afmaken op de donderdag en vrijdag.
Juf Gerda is al een bekende juf voor de kinderen, omdat zij ook in december de klas al twee
dagen overgenomen heeft.
Maandag
Juf Carina

Dinsdag
Juf Carina

Woensdag
Juf Cindy

Donderdag
Juf Gerda

Vrijdag
Juf Gerda
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Schoolplan en tevredenheidsvragenlijsten
Wij zullen de uitslagen van de vragenlijsten binnenkort in de MR bespreken.
In een volgende nieuwsbrief delen we de uitslag van de oudervragenlijst ook met u allen.
Wij danken ieder die de moeite heeft genomen om de vragenlijst in te vullen. Wij kunnen
hier echt wat mee.

Nieuwe leerlingen
De beste PR komt van u als ouders! Kent u nog ouders met jonge kinderen die goed zouden
passen op onze basisschool, vertelt u hen dan wat voor fijne school we hebben. We hebben
plaats voor 4-jarigen!

Schoolplein en fietsen
Fietsen: De fietsen van groep 7-8 worden voortaan op het nieuwe plein geplaatst in het
fietsenrek. De andere fietsen worden netjes op het oude plein in de rekken geplaatst.
Zo willen we de entree netjes houden.

Keurig groep 7-8!
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Luizenpluisouders gevraagd op dinsdag
Voortaan is én op maandag én op dinsdag luizencontrole na de vakanties.
Wij hebben een aantal ouders die op maandag kunnen en ook een ouder die wil helpen op
dinsdag. We gaan de groepen verdelen en willen de dinsdagploeg nog met een
luizenpluisouder versterken. Helpt u mee om een luizenuitbraak te voorkomen??
U kunt zich opgeven op school of bij Marja Pieper.
Dank u wel!

Ouderraadouders- overblijven
De ouderraad is op zoek naar ouders die het leuk vinden om mee te denken en mee te
helpen bij de activiteiten die op school georganiseerd worden. Veel activiteiten kunnen alleen
doorgaan bij voldoende hulp. Daarnaast zal er ook incidenteel hulp nodig zijn bij activiteiten.
U kunt zich ook daarvoor opgeven: denk aan de extra hulp bij de Koningsspelen, rijden bij
activiteiten enz.
Overblijven: Wilt u eraan denken om de lijst in de hal goed in te vullen. De vaste
overblijvers staan er al op. Zijn zij afwezig moet dit ook doorgegeven worden. Blijft uw kind
af en toe over, vergeet dan ook niet dit op de lijst in de hal te vermelden.
’s Morgens wordt er nl. gekeken hoeveel hulp er nodig is!
Verder verwachten we dat kinderen tijdens het overblijven luisteren naar de ouderhulpen en
zich aan de regels houden die gelden op school. Wilt u dit nog eens bespreken met de
kinderen?
Dank u wel.

Uitstapje Den Haag voor groep 7-8 n.a.v. Aardrijkskunde project: les democratie en Europees parlement
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Vijf basisregels
Wij gaan op school uit van vijf basisregels, waarnaartoe alle andere regels herleid kunnen
worden. Deze regels zijn er om de sfeer op school, de omgang met elkaar en het zorgvuldig
omgaan met de spullen goed te regelen.
Deze basisregels gelden voor jong en oud, leerling, leerkracht en ouder! Als we ons hieraan
houden, gaat alles fijner en beter.
1. Ik zorg voor mezelf en ook voor jou
2. Goed luisteren naar elkaar, daar heb ik wel oren naar
3. Samen kun je meer
4. Opgeruimd en schoon, doe je gewoon
5. Rennen en spelen is fijn, maar in de school zullen we rustig zijn
Met vriendelijke groet,
Cokky Schults-van Goch

Biologieproject mineralen en stenen groep 7-8
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Belangrijke data
In blauw worden gewijzigde of nieuwe data aangegeven t.o.v. de vorige nieuwsbrief.
12 april
16-17 april
18 april
19 april t/m 03 mei
06 mei
10 mei
14 juni
17, 18 juni

Koningsspelen (ouderhulp bij nodig)
Kinderen eten op school en zijn om 13.30 uit.
IEP eindtoets
’s middags Paasviering in Ger. Kerk
Vakantie: inclusief Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag,
04 en 05 mei.
Luizencontrole
PR commissie
Schoolreisje groep 3 t/m 8
Kamp groep 8

Verschillende foto’s

Wij deden niet mee aan de staking, maar vroegen wel aandacht voor het leraren tekort.
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Bezoek kinderboerderij groep 1-2

Straatkunst groep 5-6

Kunst naar het idee van Kadinsky, groep 5-6-
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