NIEUWSBRIEF 11 – 2 juli 2019

TERUGBLIK
In verband met de hitte heeft de school afgelopen week een tropenrooster gehanteerd. De
kinderen konden hierdoor lekker vroeg naar huis om af te koelen en van het weer te genieten.
FORMATIEZAKEN
Het is ons gelukt een nieuwe IB’er te vinden! Vanaf komend schooljaar komt Helma Kemner
onze school versterken. Daarmee nemen wij afscheid van de interim IB’er Annemieke Sloof.
Wij zijn enorm blij dat Annemieke tot de zomervakantie nog zal inspringen zodat de processen
rond de kinderen met ondersteuningsbehoefte gewaarborgd blijven.
Ook hebben wij per aankomend schooljaar een nieuwe onderwijsassistent gevonden.
Sabine van Gent (moeder van Loreana en Xavio) neemt de taken van Sandra over.
Aad Gouw heeft te kennen gegeven per aankomend schooljaar een stapje terug te doen en
op onze school te stoppen als vakleerkracht bewegingsonderwijs. Dat vinden wij natuurlijk erg
jammer. Aad is 33 jaar (vanaf de oprichting van de school) verbonden geweest aan onze
school. Inmiddels staat er een vacature uit.
Voor het complete bezettingsoverzicht 2019-2020 zie bijlage.
RAPPORTAGE VRAGENLIJST SOCIALE VEILIGHEID OUDERS!
U heeft een verzoek ontvangen om een digitale vragenlijst over sociale veiligheid op school in
te vullen. Er was helaas maar 28 % respons, waardoor we voorzichtig met de conclusies
zullen omgaan. De schoolscore van alle beleidsterreinen was 3,44.
Dit is het gemiddelde van verschillende beleidsterreinen.
Veiligheidsbeleving: 3,38
Het optreden van de leraar: 3,27
De opstelling van de leerling: 2,93
Welbevinden: 3,33
Fysiek veiligheid: 3,63
Sociale veiligheid: 3,59
Psychische veiligheid: 3,72
Materiele zaken: 3,81
We zijn best tevreden met deze cijfers. Hartelijk dank voor uw medewerking.
Deze rapportage is met het team en de medezeggenschapsraad besproken. Er zijn ook
opmerkingen door ouders gemaakt. De aanvullende opmerkingen stellen we zeker op prijs en
we zullen ons beraden wat we er van kunnen realiseren.
ZOMERFEEST – 5 JULI
Het jaarlijkse Zomerfeest staat weer voor de deur, vrijdag 5 juli is het
zover. Van 17.00 uur tot 19.30 uur zijn kinderen, ouders, het
schoolteam, opa’s, oma’s en bekenden van harte welkom op ons
schoolplein.
U heeft het programma inmiddels per e-mail ontvangen.
Wij hopen op mooi weer en een grote opkomst!

BOUWSPRONG- EN AFSCHEIDSFEESTEN
Try-out voorstelling schoolverlaters: Dinsdag 16 juli
Tijd: (19.30u kinderen aanwezig) 20.00u - ca 21.00u
Dinsdagavond 16 juli spelen de schoolverlaters hun try-out voorstelling. Deze voorstelling is
o.a. bedoeld voor oma(s) en opa(s).
Bouwsprong groep 2 : Woensdag 17 juli Tijd: 16.30u – 18.30u
De kinderen van groep 2 ontvangen binnenkort een uitnodiging voor hun bouwsprong.
Ouders zijn om 18.10u welkom op het schoolplein voor het bouwsprong ritueel. Na afloop gaan
de kinderen nog even de klas in. Daarna kunnen zij opgehaald worden bij de klassendeuren.
Bouwsprong groep 5: Woensdag 17 juli Tijd:16.30u – 18.30u
De kinderen van groep 5 ontvangen binnenkort een uitnodiging voor hun bouwsprong. Ouders
zijn om 18.20u welkom op het schoolplein voor het bouwsprong ritueel. Na afloop gaan de
kinderen nog even de klas in. Daarna kunnen zij opgehaald worden op de speelplaats.
Afscheidsavond groep 8: Woensdag 17 juli
Tijd: (19.00u kinderen aanwezig) 19.30u – 22.00u
De avond bestaat uit twee delen.
Voor de pauze is er de afscheidsvoorstelling Sterrenshow 2019, waar de kinderen de afgelopen
weken hard aan gewerkt hebben.
Na de pauze is het moment van afscheid.
Van de voorstelling wordt een fotoreportage en een dvd-opname gemaakt. De kinderen krijgen
een dezer dagen een bestelformulier mee. De prijs van de DVD en fotoreportage bedraagt
€ 15,00. Graag vooraf bestellen en betalen! We vragen de betrokken ouders / verzorgers om
zelf zo min mogelijk opnames te maken. Dat maakt de voorstelling voor ons en voor u rustiger.
UITZWAAIEN
Met diverse activiteiten nemen de leerkrachten afscheid van hun kinderen en omgekeerd.
Woensdag 17 juli is al de laatste schooldag voor de kinderen van groep 0 t/m 4 en groep 8.
Vrijdagmorgen 19 juli drinken we met de aanwezige ouders graag een kopje koffie of thee ter
afsluiting van dit schooljaar. (vanaf 11.00u). De zomervakantie begint om 11.45uur.
PAPIER CONTAINER
De oud papier container staat van dinsdagochtend 16 juli t/m donderdagochtend 18 juli voor
de school.
PEUTERSPEELGROEP EN PEUTERPLEIN KINDERDAM
Organisatie KindeRdam heeft sinds kort de peuterspeelgroep met een extra dagdeel
uitgebreid. Tevens gaan zij werken met het Vroegschoolse Educatie-programma Peuterplein.
Voor meer informatie zie bijgaande informatie.

NIEUWS UIT DE ONDERBOUW
De laatste weken staan bol van de feestelijke en afrondingsactiviteiten.
Het Zomerfeestthema ‘Techniek en de toekomst’ is voor ons het laatste
thema dit schooljaar. De kinderen leren nieuwe woorden, weten wat welke
planeten er zijn en er is heerlijk geknutseld in het thema. Op de laatste
knutselochtend van dit jaar hebben de kinderen allemaal een alien
gemaakt. De resultaten zijn erg leuk geworden. Dank weer aan de
aanwezige knutselouders, zonder jullie inzet is dit allemaal niet mogelijk!
En dan was er de juffendag! Wat een feestelijk onthaal in de gang! We
hebben een gezellige spelletjesochtend gehad, mede dankzij de inzet van hulpouders.
Nogmaals dank namens alle onderbouwcollega’s voor de verwennerij: de bloemen,
attenties en de bon om uit eten te gaan. Komende week gaan we er met elkaar van genieten!
Omdat het bezoek aan de IJsselkids vanwege het warme weer op de juffendag niet door kon
gaan, hebben we dit ingehaald op 1 juli. Het was een heerlijke middag!
Inmiddels zijn de laatste dagen van het schooljaar aangebroken. De oudergesprekken hebben
plaatsgevonden en de kinderen die een bouwsprong gaan maken hebben hun verslag
gekregen. Zij krijgen z.s.m. te horen naar welke middenbouwgroep ze zullen gaan. Zij krijgen
binnenkort nog een brief mee met nadere informatie over hun start in de middenbouw.
De weken staan verder in het teken van het vieren van vakantieverjaardagen, opruimen en
schoonmaken. Net als vorig jaar willen we dit schooljaar de klassen en materialen onder
schooltijd schoon maken. Heeft u vrijdag 12, maandag 15 of dinsdag 16 juli a.s. onder
schooltijd een uurtje gelegenheid om te helpen; alle hulp is welkom! Een aantal materialen
mag in de zomer mee naar huis worden genomen; de intekenlijsten hiervoor zullen in de
laatste weken hangen bij de klassen. Er kan thuis met het materiaal gespeeld worden en we
zien de spullen na de zomervakantie dan graag schoon weer terug.
Helaas gaat juf Sandra onze school verlaten. Wij zullen haar enorm gaan
missen! Woensdag 17 juli is het haar laatste werkdag met de kinderen, maar
in de week van 8 t/m 12 juli neemt de onderbouw afscheid van haar. Wat er
precies op het programma staat is nog een verrassing voor haar. De
feestweek van Sandra wordt afgesloten met nog een bezoekje aan de
IJsselkids op donderdag 11 juli. Het team neemt op een ander moment nog afscheid van
haar als collega.
Woensdag 17 juli is het de laatste schooldag in de onderbouw. Met de bouwsprongkinderen
vieren we woensdagavond nog een bouwsprongfeestje. Zij zullen hiervoor nog een uitnodiging
krijgen. Alle andere kinderen begroeten we na de zomer graag terug in de onderbouw!
NIEUWS UIT DE MIDDENBOUW
De leerkrachten van de middenbouw hebben de afgelopen week hun verjaardag gevierd.
Het was een leuke dag en wij zijn enorm verwend, nogmaals hartelijk dank hiervoor!
Het uitstapje naar de speeltuin hebben we nog te goed.
Groep 5 is naar de Schouwburg geweest naar de voorstelling “Aardig anders”, waarin Juf
Nanouk mee speelde.
Het thema was heel herkenbaar en sprak veel kinderen aan.
De 5e groepers gaan op woensdag 17 juli de bouwsprong maken.
Een uitnodiging hiervoor volgt nog.

Het einde van het schooljaar is in zicht. We gaan de klassen schoonmaken en het zou fijn zijn
als we nog een beroep op u mogen doen.

BELANGRIJKE DATA
4 juli

Praatronde bovenbouw

5 juli

Zomerfeest 17.00u – 19.30u

16 juli t/m 18 juli

Oud papier container voor de school

16 juli

Try-out afscheidsvoorstelling groep 8 (’s avonds)

17 juli

Bouwsprong groep 2 en 5 ( ’s middags)

17 juli

Afscheidsvoorstelling groep 8 (’s avonds)

18 juli t/m 31 aug

Zomervakantie groep 0 t/m 4 + 8

19 juli (vanaf 11.45u) t/m 31 aug

Zomervakantie groep 5 t/m 7 (vanaf 11.00u uitzwaaien)

3 okt

Studiedag team (Monton), alle kinderen vrij!

