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Maandag

1 april

Zaterdag
8 juni
Oud papier
Maandag
10 juni
Tweede Pinksterdag, de kinderen zijn vrij
Dinsdag
11 juni
In deze week wordt de luizencontrole gehoouden
Woensdag
12 juni
Donderdag
13 juni
Vrijdag
14 juni
Zondag
16 juni
Vaderdag
De kinderen hebben vakantie t/m maandag 10 juni
Maandag
17 juni
MR vergadering
Dinsdag
18 juni
Woensdag
19 juni
Sportdag
Donderdag
20 juni
Vrijdag
21 juni
De kanjerafspraken en buiten spelen:
We hebben plezier
Buiten spelen = plezier, zeker nu het weer mooier wordt, zijn er
steeds meer kinderen lekker buiten aan het spelen. Heerlijk!
We doen mee en we werken (en spelen) samen
Hoe meer kinderen er mee kunnen spelen, hoe beter! Samen
spelen op het plein en in het dorp, hoe meer zielen hoe meer
vreugd.
We vertrouwen elkaar
Afspraak = afspraak, wanneer je samen afspreekt om te spelen,
of samen spelregels afspreekt, houd je daar dan ook aan. Neem
je iets mee om samen mee te spelen, dan ben je zuinig op je
eigen en andermans spullen. Je zit alleen aan andermans spullen
wanneer je daar toestemming voor hebt.
We helpen elkaar
Zie je dat iemand iets lastig vindt, help diegene dan. Kom op een
vriendelijke en aardige manier voor elkaar op.
Kanjerafspraken kun je ook goed bij het buiten spelen
toepassen.
Schoolkamp
Maandag 27 mei is groep 8 op de fiets vertrokken voor drie dagen
schoolkamp.
We zijn heel benieuwd naar de verhalen die de leerlingen hebben!
Rara, waar hebben ze dinsdagavond gezeten?
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Vervangingen
Wat een geluk hebben we de afgelopen week gehad met de beide invallers in groep 1 en 5/6. Op deze
manier konden juf Tirza en juf Liza ter ondersteuning mee op schoolkamp.
De vervanging voor juf Erna kunnen we gelukkig onderling regelen.
Doordat de LIO stage van juf Janine na de vakantie nog twee weken duurt, kan meester Alle de eerste twee
weken na de vakantie juf Erna vervangen. Dat betekent wel dat de extra tijd die hij inzetbaar was voor
leerlingen komt te vervallen.
De laatste drie weken zal juf Anneke de gehele week aanwezig zijn.
Het feit dat de LIO van juf Janine afloopt, heeft ook gevolgen voor de laatste drie woensdagen van het
schooljaar. Door de aanwezigheid van juf Janine kan op dit moment groep 1/2 op de woensdagen gesplitst
worden, dat willen we graag zo houden. Juf Roelienke zal die laatste drie woensdagen aan groep 8 gaan
lesgeven. Zo kan juf Tirza gewoon in groep 1 blijven.
Juf Roelienke was de afgelopen twee weken ook de vliegende keep in groep 1/2. Door omstandigheden viel
juf Hilly uit en is juf Roelienke gaan invallen bij groep 1/2 – vorige week de hele groep; deze week groep 2.
We zijn heel erg blij met het feit dat we dit onderling hebben kunnen regelen.
Natuurlijk realiseren we ons ook dat juf Roelienke in de andere groepen heel erg gemist wordt voor de extra
ondersteuning.
Ingang 1/2/3
Na de junivakantie starten we met een proefperiode voor wat betreft het brengen van de leerlingen van
groep 1, 2 en 3:
 Zodra de buitendeur geopend wordt, mogen de leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 zelfstandig naar
binnen gaan.
 Degene die brengt blijft in principe buiten, ze kunnen de kinderen wel naar binnen zien gaan.
 De leerlingen hangen zelf hun tas en jas op en gaan verder naar binnen.
 De leerkrachten van de groepen 1 en 2 staan bij de tussendeur van de garderobe en het halletje om
de leerlingen welkom te heten; de leerkracht van groep 3 staat bij de deur van het lokaal.
Vanzelfsprekend kunnen ouders naar binnen wanneer ze iets aan de leerkracht moeten meedelen.
Wanneer kinderen nog wennen of net beginnen, mogen de ouders / brengers natuurlijk wel even
meelopen.
Ouderbijeenkomst
Maandag 27 mei was de ouderbijeenkomst waarvoor de ouders van de groepen 4 t/m 7 – en overige
belangstellenden – zijn uitgenodigd. Het was goed om te zien dat de animo groot was.
Nadien gaven de begeleiders vanuit Halt, SamenDoen en Jeugdagent aan dat het een heel fijne, zinvolle en
open bijeenkomst was en dat de aanwezige ouders graag een vervolgafspraak zouden willen zien. Hier
willen iedereen graag gehoor aan geven en zodra er een datum bekend is, zal die met gecommuniceerd
worden.
Eén van de vragen was of de flyer “Ouderbijeenkomst Invloed van de groep” op de schoolwebsite geplaatst
kan gaan worden, dat is gebeurd. Ook staan er links op de site om meer informatie te vinden over Samen
Doen, Bureau HALT en de wijk- / jeugdagenten.
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