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Team
Juf Liesje is volledig hersteld en weer lekker aan het werk. Juf Esther wordt morgen aan haar
hand geopereerd. Zij heeft een paar maanden geleden ook al een handoperatie gehad
aan haar andere hand. Helaas is ze hierdoor weer een tijdje uit de roulatie. Juf Kristel
vervangt haar nu.
Juf Fieke gaat dit schooljaar met pensioen. We zullen hier natuurlijk nog uitgebreid bij stilstaan
met een feestje en gezelligheid aan het eind van het schooljaar.
Klussen op en rond de school
Elke tweede zaterdag van de maand is er een klusgroep actief op school. We merken wel
dat er meer werk is dan man(vrouw)kracht. In een eerder uitgezette poll gaf u aan dat de
voorkeur bij een avond ligt. Dit kan in de zomermaanden zeker.
We hebben daarom een klusavond volgende week woensdag 18 mei. We beginnen om
18.30 uur. Naast het grasmaaien, onkruid weghalen en vegen, mogen ook ramen worden
gewassen en kan er hekwerk worden hersteld. Kortom, genoeg te doen!
We zorgen voor koffie met lekkers. Neemt u zelf een emmer en/of bezem/snoeischaar mee?
We vinden het fijn om te weten wie er aanwezig is. U kunt zich opgeven via Social Schools.
Rijksmuseum
In de week van 13 juni gaan de groepen 4-8 naar het Rijksmuseum. Zij krijgen daar een
educatief programma aangeboden. Deze excursie wordt mede mogelijk gemaakt door
cultuursubsidiegelden. In onze ogen een unieke belevenis voor de kinderen. Het is een stukje
vorming in de ontwikkeling.
Onderwijs
Met GO! (geïntegreerd onderwijs) geven wij onderwijs vanuit de leerdoelen en leerlijnen.
Meerdere keren per week bieden wij wereldoriëntatie, burgerschap, techniek en creatief
onderwijs aan met een overkoepelend thema. Deze periode staan uitvindingen en
ontdekkingen centraal. Bij kleuters kijken we naar alle uitvindingen die met water zijn
gedaan. Bij groep 3/ 4 bekijken we belangrijke uitvindingen van vroeger die we nog steeds
gebruiken. In groep 5/6 staan we stil bij de vraag wanneer iets een uitvinding is en wanneer
een ontdekking. In groep 7/8 kijken we naar uitvindingen en ontdekkingen door de tijd heen
die gezorgd hebben voor verandering, en we kijken ook in de toekomst. Door de hele school
heen is een museum ingericht waar interessante voorwerpen liggen die we niet meteen
herkennen. Na afloop van het thema wordt u weer van harte uitgenodigd om mee te kijken.
Pleinfeest
11 juni is er op het kerkplein een buurtfeest. Dit is multicultureel met verschillende activiteiten.
De buurt is de organisator. We willen de kinderen vragen of ze ook deelnemen aan de
activiteiten. Meer informatie volgt nog.
Data komende tijd
We hebben een druk programma de komende tijd in de groepen. De kleutervoorstelling,
excursies, kamp voor groep 7 en 8, noem maar op, houdt u de berichten met data goed in
de gaten! Overigens heeft Social Schools een update doorgevoerd. Als u een berichtje wilt
sturen aan de leerkracht, gaat dat via de knop ‘gesprekken’.
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Vandalisme rond de school
Afgelopen week hebben wij helaas te maken gehad met vandalisme rond de school. Er zijn
dingen vernield en beklad.
De politie is op de hoogte en we hebben aangifte gedaan. Het advies van de politie is:
bellen met 0900 8844 als je jongeren op het dak ziet. Dit is namelijk verboden. Zij kunnen het
dan meenemen in hun surveillanceronde. Dus mocht u een keer langsfietsen of lopen en
jongeren op het dak van de school zien, dan graag bellen met 0900-8844! Alvast bedankt.
Aanmelden voor typecursus
In september start de Typejuf weer met nieuwe typecursussen bij ons op school. De cursus is
bedoeld voor kinderen uit groep 6, 7 of 8. Om zeker te zijn van een plekje is het verstandig
om uw kind nu alvast in te schrijven voor komend schooljaar. Voor meer informatie over de
typecursus neemt u een kijkje op www.detypejuf.nl.
Goed kunnen typen is voor elk kind belangrijk; laat geld geen belemmering zijn. Er zijn
mogelijkheden voor een bijdrage in de cursuskosten. Heeft u hier vragen over? Neem dan
contact op met de typejuf Ingrid van Deelen of met juf Mirelle.
Maandelijks beluurtje jeugdverpleegkundige
Op maandag 13 juni a.s. van 13:30 tot 14:30 uur houdt jeugdverpleegkundige Patricia Klein
Rouweler een telefonisch spreekuur voor ouders met vragen over hun kinderen, zoals meten,
wegen, ogen- en oren controles en eventuele opvoedingsvragen. Mocht dit tijdstip niet
uitkomen dan is Patricia ook per email bereikbaar. Zij neemt dan contact met u op. Voor de
contactgegevens verwijzen wij u naar de bijlage van deze nieuwsbrief.
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Agenda
Gebeurtenis:
13:00-13:45 uur Swim2Play groepen 8
Groepen 5 en 6 Doe Maar Mee Band
Hemelvaartsdag, alle kinderen vrij
Alle kinderen vrij
Kleutervoorstelling groepen 2
Tweede Pinksterdag, alle kinderen vrij
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