NIEUWSBRIEF 8 – 29 maart 2018

TERUGBLIK
De Playbackshow op 23 februari jl was weer een ware happening. De kinderen gingen
allemaal vol voor de winst maar uiteindelijk wisten Salma, Veerle, Kyan en Niels uit groep C,
Finn uit groep F en Luna uit groep I voor hun bouw de wisselbeker in de wacht te slepen.
Proficiat!
Op 6 maart jl. is onze school bezocht door de onderwijsinspectie voor een
verificatieonderzoek. De inspectrice heeft een aantal klassen bezocht en met teamleden,
ouders en leerlingen gepraat. Vervolgens is zij in gesprek gegaan met onze IB’er en directeur.
De eerlijke en open realistische houding was heel dienstbaar aan de dialoog en de
beoordeling. Dit alles met als resultaat dat onze school op alle onderzoekspunten als
voldoende is beoordeeld. Dat is bijzonder fijn!
De Kijkochtend op 7 maart jl. werd goed bezocht. De ochtend verliep gemoedelijk. Naast de
vele (groot) ouders kwamen ook een aantal nieuwe ouders een kijkje nemen in de klassen en
onze school. Dat is fijn!
PERSONEEL
Juf Sanne gaat vanaf deze week weer een paar uur werken. Haar verlofperiode zit erop.
Voorlopig maakt zij haar uren op wisselende plekken in de midden- en bovenbouw.
OUD PAPIER CONTAINER
Van dinsdagochtend 3 april t/m donderdagochtend 5 april staat de oud papier container voor
de school.
MUTATIES LEERLINGENBOEKJE
Welkom!
-Lies
SPONSORLOOP KWF
Op 18 april wordt er bij Voetbalvereniging Nieuwerkerk van 15.00 tot 16.30 uur een
sponsorloop gehouden waarvan de opbrengst gaat naar het KWF Kanker Bestrijding.
De sponsorloop wordt georganiseerd door de kindergemeenteraad waar ook de voorzitter van
de kinderraad van onze school, Alec uit groep H, deel van uitmaakt.
Kom gezellig langs, want naast de sponsorloop zijn er verschillende springkussen, optredens,
kraampjes en een dj die deze middag omtoveren tot een groot festijn.
Voor aanmelding en verdere informatie zie www.zuidplas.nl/sponsorloop
Zie ook bijgaande flyer.

NIEUWS UIT DE ONDERBOUW
Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met het thema ‘proefjes’. De
afgelopen 3 weken hebben er wisselende onderwerpen centraal
gestaan in de klassen. De kinderen hebben geleerd over kleuren en
geëxperimenteerd met het mengen van kleuren, geleerd en geoefend
met magneten, er is ontdekt hoe sterk lucht eigenlijk is en er is
gespiegeld. Op de knutselochtend in maart hebben alle kinderen een
eigen 3-D-bril gemaakt. Hulpouders; dank weer voor jullie inzet! De
resultaten van alle activiteiten heeft u in de klassen kunnen
bewonderen. Verder zijn er in de klassen nog diverse proefjes
gedaan en hebben we ons regelmatig verwonderd.
Voor de Pasen hebben we het thema afgerond met de ‘proefjesochtend’. Fijn dat er afgelopen
woensdag weer voldoende ouders beschikbaar waren om de groepjes te begeleiden. De
proefjes werden verzorgd door de (meest) achtste-groepers van school. Mede dankzij hun
inzet èn de hulp van de vele ouders werd het weer een gezellige, enthousiaste ochtend vol
experimentjes, ervaringen en verrassingen!
Traditioneel is het dat de kinderen in de onderbouw op de laatste dag voor
Pasen chocolade-eitjes verstoppen in een andere groep. Als alle eitjes zijn
verstopt, gaat iedere groep weer terug naar zijn eigen klas en kan het
zoeken beginnen; spannend en lekker!
In de weken na de Pasen richten we ons op de (kinder)boerderij. Een
heerlijk thema om in het voorjaar met de kinderen over te praten, te leren en
te knutselen. Alle groepen gaan ook een bezoekje brengen aan de
kinderboerderij In Gouda. Groep B is op 6 april aan de beurt, groep A op
12 april en groep C op 25 april.
Op vrijdag 20 april a.s. vieren we Koningsdag. Nadere informatie hierover volgt nog,
maarrrrr…, ook hier hebben we hulpouders bij nodig. We hopen dat we weer op medewerking
van een aantal van u kunnen rekenen.
NIEUWS UIT DE MIDDENBOUW
De middenbouwgroepen gaan allemaal een keer naar de sterrenwacht om over de planeten te
leren. Groep D is al geweest, de kinderen kwamen enthousiast terug! Helaas was het een
bewolkte dag en was de maan niet te zien. Groep E (4 april) en groep F (11 april) gaan nog op
bezoek. Op maandag 23 april hebben alle middenbouwgroepen een cultuurles.
NIEUWS UIT DE BOVENBOUW
Groep 8 kijkt terug op een geslaagde Klassenlunch! Ook hebben zij fijn geassisteerd bij de
proefjesochtend van de onderbouw. Na de Pasen heeft groep 7 op donderdag 5 april het
Theoretisch Verkeersexamen. Houdt u er rekening mee dat groep 7 het deze week druk heeft
met meerdere toetsjes!
Op 11, 12 en 13 april gaan groep 6 en 7 weer gezellig op kamp in Lunteren. Hierover is
afgelopen week een brief uitgegaan. Groep 8 blijft op school. Zij hebben later in het jaar nog
het groep 8 kamp, georganiseerd door ouders. Groep 8 maakt op 17 en 18 april de Eindtoets
Route 8. Dit jaar nemen we voor het eerst deze eindtoets af. Het is een volledig adaptieve en
digitale toets, afgestemd op het individuele kind en wordt gemaakt op de computer. Spannend!

Na de Koningsspelen op 20 april heeft groep 8 op 24 april ook nog een les over de Dode
hoek. Een belangrijke les, nu zij bijna naar de middelbare school gaan en vaker gaan fietsen.
KONINGSSPELEN – 20 APRIL
Vrijdagmorgen 20 april begint de schooldag voor de kinderen met een liedje en een dansje
(Fitlala!) op het schoolplein gevolgd door een ontbijt in de klas. Het thema dit jaar is
“Binnenste Buiten’!
U bent om 08.30u welkom om het lied en bijbehorend dansje te
aanschouwen op het schoolplein.
Het ontbijt wordt in principe aan alle kinderen van Nederland
aangeboden door de stevig gesponsorde landelijke organisatie
van de Koningsspelen. Het ontbijt vormt de start van een
feestelijke en sportieve dag. Van 09.30u tot 11.30u nemen de kinderen deel aan de
Koningsspelen. Studenten van het Albeda College organiseren een spelletjes circuit op het
schoolplein, het basketbalveldje en de straat voor de school. Hopelijk zijn de weergoden ons
goed gezind.
DEELNAME NK ROBOCUP
RoboCup Junior is een jaarlijkse competitie met robots voor het basis- en voortgezet
onderwijs, waaraan scholieren tussen 9 en 19 jaar met zelfgebouwde robotjes kunnen
meedoen.
Gestart als initiatief vanuit Australië wordt het nu in meer dan 26 landen over de gehele wereld
gespeeld. RoboCup Junior stimuleert het uitwisselen van kennis, communicatie en teamwerk.
De voorbereidingen voor de RoboCupJunior wedstrijden 2018 zijn in volle gang. De
Nederlandse Kampioenschappen worden gehouden op zondag 7 april in het Science Center
in Delft. Onze school doet mee met 2 teams. In de categorie ‘rescue’ gaan Chiara, Nine, Sem
S. , Annemarie en Owen ( team 1) en Ciaran, Lucan, en Thijs ( team 2) de strijd aan met hun
Lego Mindstormrobots. Zij hebben veel tijd besteed aan het programmeren ervan. We
wensen ze uiteraard heel veel succes!
SCHOOLSPORTWEEK
Van 14 mei t/m 18 mei wordt door de gemeente Zuidplas de Schoolsportweek 2018
georganiseerd met medewerking van diverse sportverenigingen. De kinderen krijgen via de
leerkrachten extra informatie uitgereikt over de verdere organisatie, tijden, kleding, afspraken
over eten en drinken, afhalen en brengen e.d.
Houdt u nu vast rekening met licht gewijzigde schooltijden op deze dagen. De dagen
beginnen meestal bij de sportlocaties en eindigen rond 15.15uur (woensdag gewoon
12.00uur).
De sportdagen zijn ingedeeld op jaargroep:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

14 mei
15 mei
16 mei
17 mei
18 mei

voor groep 8
voor groep 5
voor groep 4
voor groep 7
voor groep 6

WIST U DAT?

De Oudervereniging…
… de facturen voor de tweede helft van het jaar binnenkort per mail verstuurt?
… de eerder per mail verstuurde herinneringen binnenkort ook nog een keer op papier aan de
kinderen meegeeft?
… alle vaste overblijfouders op 18 april een EHBO-workshop aanbiedt?
... op donderdag 17 mei de ALV organiseert?
… op woensdag 23 mei een informatieavond over ‘kinderen en mediawijsheid’ organiseert?
… alle bezoekers van de Open Dag iets lekker bij de koffie en thee heeft aangeboden?
Met andere woorden: dank voor uw bijdrage!

OVERBLIJF- EN OUDERBIJDRAGE
De oudervereniging is de spil van de ouderparticipatie op school. De oudervereniging
coördineert de overblijf en beheert de vrijwillige ouderbijdrage en overblijfgelden. Om de
school extra mogelijkheden te kunnen bieden, vraagt de oudervereniging aan alle ouders een
ouderbijdrage. Deze bijdrage is bedoeld voor extra activiteiten die de school de kinderen
aanbiedt, maar die niet door het rijk worden gefinancierd. Tevens is de bijdrage bedoeld voor
(incidentele) kosten die de hele school ten goede komen. Ook hiervoor geldt dat de
financiering van het rijk hierin niet voorziet of onvoldoende is. Alle bijdragen worden door de
ouders op vrijwillige basis gedaan, maar het mag duidelijk zijn dat de school zonder deze
bijdragen veel activiteiten niet kan realiseren.
Zoals o.a: vergoeden van aanvullend onderwijsondersteunend personeel, bijdrage
leermiddelen montessori materiaal, bouwsprong activiteiten, diverse kleine
reparatiewerkzaamheden, bijzondere activiteiten als schoolreis, schoolkamp, theaterbezoek,
kosmische uitjes, sinterklaas en kerst, informatieve ouderavonden enz enz…
Naast de vrijwillige ouderbijdrage int de oudervereniging ook de overblijfbijdrage. Deze
bijdrage is niet vrijwillig aangezien dit een dienst betreft waar naast ouders ook professionele
krachten voor zijn ingehuurd. Wanneer u de overblijfbijdrage niet betaalt, loopt u de kans dat
uw kind(eren) uitgesloten worden van het overblijven op school en de korte lunchpauze van 3
kwartier thuis zullen moeten doorbrengen.
De facturen voor de 2e helft van dit schooljaar alsmede de herinneringen voor de 1e helft en
uitstaande bedragen van vorig schooljaar (!!!) komen eerdaags per mail naar u toe. Wij
verzoeken u voor tijdige betaling zorg te dragen.
Mocht u door omstandigheden niet kunnen betalen dan is er altijd een regeling mogelijk via de
oudervereniging of directeur.

Save the date!
Kinderen en mediawijsheid
Kinderen en social media, online pesten, schermtijd per dag…
Op woensdag 23 mei vanaf 19.30uur organiseert de
Oudervereniging een informatieavond over kinderen en
mediawijsheid. De avond wordt verzorgd door Kelly de Bruijne van
MediaBewustzijn (www.mediabewustzijn.nl). Meer informatie en de
officiële uitnodiging volgen nog, maar reserveer de datum vast in uw
agenda!
ZOMERFEEST OP 29 JUNI
Zet u de datum van het Zomerfeest 2018 vast in uw agenda. Op vrijdag 29 juni maken we er
tussen 17.00u en 19.30 u weer een groot feest van op school met alle kinderen, ouders,
verzorgers, grootouders, bekenden, oud-leerlingen enz.
Het thema dit jaar is ‘Het verre oosten’.
TIP: KOM IN DE KAS
Op 7 april a.s. zetten groente-, bloemen- en plantentelers in Nieuwerkerk aan
den IJssel tussen 10.00 en 17.00uur hun deuren open voor belangstellenden.
Naast kijken zijn er allerlei leuke dingen te doen. Voor locaties en verdere
informatie zie www.komindekas.nl

BELANGRIJKE DATA
28 mrt

Bezoek Sterrenwacht groep D

30 mrt t/m 2 apr

Vrij i.v.m. Goede vrijdag en Pasen

4 apr

Bezoek Sterrenwacht groep E

4 apr

G.M.R. vergadering

5 apr

Theoretisch verkeersexamen groep 7

6 apr

Bezoek kinderboerderij groep B

9 apr

M.R. vergadering

11 apr

Bezoek Sterrenwacht groep F

11 t/m 13 apr

Schoolkamp groep 6 en 7

12 apr

Bezoek kinderboerderij groep A

17 en 18 apr

Eindtoets groep 8

18 apr

EHBO cursus voor vaste overblijfouders

20 apr

Koningsspelen op school

23 apr

Cultuurles middenbouw

24 apr

Gastles ‘Dode hoek’ groep 8

25 apr

Bezoek kinderboerderij groep C

14 mei

Schoolsportdag groep 8

15 mei

Schoolsportdag groep 5

16 mei

Schoolsportdag groep 4

17 mei

Schoolsportdag groep 7

17 mei

ALV Oudervereniging

18 mei

Schoolsportdag groep 6

23 mei

Informatieve Ouderavond ‘Kinderen en mediawijsheid’

11 juni

Studiemiddag team, alle kinderen vrij vanaf 11.45u!

29 juni

Zomerfeest 17.00u – 19.30u

VAKANTIEREGELING 2018 -2019
22 okt t/m 26 okt 2018

Herfstvakantie

24 dec 2018 t/m 4 jan 2019

Kerstvakantie

22 febr 2019 (vanaf 11.45uur)

Start voorjaarsvakantie voor alle groepen

25 febr t/m 1 mrt 2019

Voorjaarsvakantie

19 apr t/m 22 apr 2019

Vrij i.v.m. Goede Vrijdag en Pasen

23 apr t/m 3 mei 2019

Meivakantie (incl. Koningsdag)

30 mei t/m 31 mei 2019

Vrij i.v.m. Hemelvaart

10 juni 2019

Vrij i.v.m. Pinksteren

18 juli t/m 30 aug 2019

Zomervakantie voor groep 0 t/m 4 + 8

19 juli (vanaf 11.45u) t/m 30 aug 2019

Zomervakantie voor groep 5 t/m 7

HET TEAM WENST U FIJNE PAASDAGEN!

