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Samen maken wij ons ♥ voor het kind!

OPEN PODIUM OUDERBETROKKENHEID
In januari kreeg u een uitnodiging om met ons mee te denken over het onderwerp ouderbetrokkenheid.
Met een groep geïnteresseerde ouders hebben we allerlei plannen bedacht om met ingang van het nieuwe
schooljaar de betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten. Dit gebeurde onder begeleiding van
Karlijn Bogers (Op-één-Lijn), pedagoog en tevens ouder van onze school. Ook het team heeft zich over dit
onderwerp gebogen en een aantal verbeterpunten op papier gezet.
Vervolgens is een regiegroep bestaande uit ouders en teamleden bij elkaar gekomen om van al deze
plannen een goed voorstel te maken. In dit voorstel staat o.a. beschreven dat de oudergesprekken die wij
vanaf volgend schooljaar gaan voeren op een geheel andere wijze zullen plaatsvinden. Dit plan is inmiddels
goedgekeurd door onze medezeggenschapsraad.
Wij willen deze plannen aan u
presenteren;
Op woensdagochtend 29 juni nodigen
wij u om 11.00 uur uit op onze school.
Meneer Pieter zal dan een en ander
vertellen over deze plannen. Tevens is
er tijd om onze geheel vernieuwde
school te bewonderen en te genieten
van de podiumkunsten van alle
groepen. Alle groepen zullen deze
ochtend op ons podium een optreden
verzorgen.
Noteert u deze datum dus alvast in uw
agenda! U ontvangt nog een uitnodiging
met het volledige programma.

SCHOOLFEEST
Op donderdag 16 juni a.s. organiseren wij een groot Westernfeest voor
alle kinderen. Dit eindfeest zal plaatsvinden op school tijdens de normale
schooltijden. Wij zoeken voor deze dag nog hulpouders die willen helpen
met het begeleiden van een groepje/spel. U kunt zich tot uiterlijk zondag
29 mei opgeven via het formulier Dat u reeds via Safeschool ontving, of
via de groepsleerkracht van uw kind. Voor meer informatie kunt u terecht
bij Elise of Karin.

ACTIE RONALD MACDONALDHUIS
De actie voor het Ronald MacDonaldhuis loopt bijna ten einde. Voor 1 juni verwachten we een
groot bedrag binnen te halen voor deze actie. We zullen zo gauw mogelijk het bedrag bekend
maken. Dus mocht u nog mapjes willen kopen…. Dan kunt u bij de leerkracht van uw kind de

mapjes ophalen. Mocht u kind onverhoopt toch nog kaarten overhouden, wilt u er dan voor
zorgen dat het pakketje ingeleverd wordt bij de groepsleerkracht.

OPTREDEN 24 MEI VAN GROEP 3 EN 4 OP ONS PODIUM
De kinderen van groep 3 en 4 hebben een optreden gegeven voor de ouders en familie. De
kinderen gaven samen een presentatie over het project van de Brandweer. Er was een
toneelstukje gemaakt over de brandweer en zelfs een brandweerrap gemaakt.
Natuurlijk mocht het liedje van de brandweerman niet ontbreken. Twee zangeressen lieten een
vrolijk liedje horen over de tandartsassistente en
de lente. Een aantal kinderen las stukjes voor uit
het lievelingsboek. Ook Ome Ko was te zien in zijn
wandeltenue.
Twee showgirls dansten de sterren van de hemel
en twee stoere dansers dansten tot slot de
Hupsakee. Het was een wervelend optreden. En
natuurlijk kon deze middag alleen maar goed
lukken met de medewerking van onze nieuwe
discjockey Yannick. Iedereen werd beloond met
een super groot en welverdiend applaus.

HET ROOSTER VAN VAKANTIES EN VRIJE DAGEN VOLGEND SCHOOLJAAR (2016-2017)
Voor ouders die alvast hun vakantie willen plannen:
Start schooljaar:
maandag 5 september 2016
Herfstvakantie:
24 t/m 28 oktober 2016
Middag vrij gr 5 t/m 8:
vrijdag 23 december 2016
Kerstvakantie:
26 december 2016 t/m 6 januari 2017
Studiedag team/hele dag vrij
maandag 13 februari 2017!
Middag vrij gr 5 t/m 8:
vrijdag 24 februari 2017
Voorjaarsvakantie/carnaval:
27 februari t/m 3 maart 2017
Goede vrijdag:
14 april 2017
Tweede Paasdag:
17 april 2017
Meivakantie:
24 april t/m 5 mei 2017
Hemelvaart :
25 en 26 mei 2017
Tweede Pinksterdag:
5 juni 2017
Studiedag team/hele dag vrij
vrijdag 16 juni 2017 !!
Studiedag team/hele dag vrij
maandag 19 juni 2017 !!
Start zomervakantie:
vrijdag 14 juli 2017 (middag vrij)

SCHOOLPLEIN KRIJGT OPKNAPBEURT
Goed nieuws! Nog dit voorjaar zal ons schoolplein een opknapbeurt krijgen. De tegels worden
vernieuwd en er komt een geheel nieuwe zandbak! Ook zal er een afscheidshek komen voor de
peutergroep. De activiteiten starten rond 6 juni. Delen van het plein zullen afgezet worden, zodat
geen gevaarlijke situaties voor de kinderen ontstaan.
SCHOOLFOTOGRAAF
De schoolfoto’s kunt u vanaf heden bestellen: ze staan vermeld op: www.login.hetbeeldhuis.nl
U kunt inloggen via de code die uw kind ontvangen heeft via de fotograaf.

AGENDA:
Vrijdag 27 mei
Woensdag 1 juni
Donderdag 16 juni
Woensdag 29 juni
Vrijdag 24 juni /maandag 27 juni
Maandag/dinsdag 11 en 12 juli
13, 14, 15 juni
Vrijdag 5 juli
Woensdag 6 juli
Dinsdag 19 juli
Vrijdag 22 juli

Kinderen groep 1 t/m 4 vrij /
Cukids groep 7/8 bezoek Mattemburgh
Voetbaltoernooi (verzet)
Schoolfeest
Open podium
Alle kinderen hele dag vrij (studiedagen team)
Oudergesprekken groep 1/2
Schoolkamp groep 8
Rapport groep 3 t/m 8
Juffen en meneren-dag groep 1 t/m 4
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag: alle kinderen in de middag
vrij.

