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Samen maken wij ons ♥ voor het kind!

SCHOOLPLEIN BIJNA IN ORDE!
De afgelopen weken is er hard gewerkt aan ons speelplein. Alle tegels zijn vervangen, waardoor
de kinderen een veiligere speelplek hebben gekregen. De komende weken zullen er nog
hekwerkjes en wipkippen geplaatst worden voor de peuters .
Als het weer nou ook een beetje meewerkt kunnen we snel in onze zandbak!

GROEPSINDELING 2016-2017
De groepsverdeling voor het komende schooljaar ziet er als volgt uit:
Groep 1/2 :

Juf Annette Modderman
Juf Karin Groffen

Groep 3/4:

ma., en di. ochtend
di.(middag) t/m vr. ochtend

Juf Jolanda van den Elshout
Juf Ineke Mulder
Extra ondersteuning groep 3:
Juf Karin Groffen

ma., di. en woe.
don. en vr. ochtend

Groep 5/6:

meneer Ton van Oevelen
Juf Elise Boussen

ma. t/m don.
vr.

Groep 7/8:

Juf Petra Schouwenaars
Juf Ineke Mulder

ma. t/m vr. ochtend
vr. middag

ma., en di. ochtend

Omdat er volgend schooljaar veel kinderen doorgaan naar groep 3, starten wij volgend schooljaar met één
kleutergroep ½. Dit betekent tevens dat wij afscheid nemen van meneer Sjoerd. Hij zal vanaf volgend
schooljaar op basisschool De Poorte actief zijn.
Juf Susanne Brouwers en juf Monique Segers zullen net als dit jaar de gymlessen verzorgen. Het rooster
komt in de nieuwe schoolgids te staan.
Op maandagochtend geeft juf Elise in samenwerking met juf Ingrid de Ron van De Poorte les aan de
verrijkingsklas.

Juf Karin krijgt een baby…
De kinderen van groep ½ waren blij verrast toen de juf een foto van haar toekomstige baby in
haar buik kon tonen. De juf zal tot november nog actief zijn in groep1/2, daarna zal ze tijdelijk van
haar zwangerschapsverlof gaan genieten.

ACTIE RONALD MACDONALDHUIS
De kaartenactie voor het Ronald Macdonaldhuis heeft een prachtig resultaat opgeleverd. Onze
kinderen hebben samen maar liefst €500,00 opgehaald voor dit goede doel. We zullen het bedrag
snel overhandigen aan de ambassadeur van deze stichting.
De vijf beste verkopers ontvangen nog een leuk presentje.
LAATSTE SCHOOLDAG VOOR GROEP 2 EN GROEP 8
Op donderdagochtend 21 juli gaan we op ludieke wijze onze achtstegroepers uitzwaaien. Dit doen
we meteen in de ochtend rond 9.00 uur.
Op vrijdagochtend “vliegen” we de kinderen van groep 2 over naar groep 3. Ouders of opa’s en
oma’s zijn daarbij van harte welkom. Dit
zal ongeveer rond 11.30 uur
plaatsvinden.
EEN SCHRIJVER OP BEZOEK….
Dinsdagmiddag 28 juni kwam verteller
Hans op visite bij de onderbouwgroepen
in het kader van Cukids. Hij vertelde een
grappig opbouwend verhaal, waarbij de
kinderen het verhaal mochten invullen.
De kinderen luisterden aandachtig en
deden enthousiast mee.

De kinderen mochten ook zelf aan de slag om een verhaal aan een
maatje te vertellen. Er werden heel wat verhalen rondverteld. We
zouden er een boek van kunnen maken. Dat was een leerzame maar
leuke middag.

LEERPLICHT
In de periode voor en na de zomervakantie zullen scholen extra gecontroleerd worden op het
handhaven van de leerplichtwet. Alle verlofaanvragen worden bekeken door onze
leerplichtambtenaar. Wanneer de school niet volgens de leerplichtwet gehandeld heeft kan een
de school hiervoor een boete krijgen.
Wanneer u verlof neemt voor uw kind zonder dat de school hiervoor toestemming heeft verleend
middels het aanvraagformulier (op onze website) is sprake van ongeoorloofd schoolverzuim en
zullen wij hiervan een melding moeten doen. Ook ziekteverlof zal door de leerplichtambtenaar in
deze periode extra gecontroleerd worden.
COWBOYS EN INDIANENDAG
Wij willen alle ouders en
opa’s/oma’s bedanken die
ons geholpen hebben bij ons
fantastische schoolfeest. De
kinderen hebben er mede
dankzij uw inzet enorm van
genoten. Het is een
onvergetelijke dag
geworden! Op safeschool zijn
diverse mooie foto’s van
deze dag te bewonderen.

INSCHRIJVEN NIEUWE SCHOOLJAAR
Kinderen die vóór 1 oktober 2017 4 jaar worden dienen voor de zomervakantie ingeschreven te
worden op onze school. Mocht u een zoon of dochter hebben die nog niet ingeschreven is, wilt u
dan een inschrijfformulier bij onze directie inleveren. Het formulier kunt u downloaden van onze
website of afhalen bij de directie.

WANDELDRIEDAAGSE

Ook dit jaar was het weer mogelijk om via school in te schrijven voor de wandeldriedaagse. Door
het (voor)inschrijven via school, krijg je korting op de deelnameprijs en ben je verzekerd van een
plekje.
In totaal waren er 80 inschrijvingen via school: 33 kinderen voor de 5 kilometer, 18 voor de 10 en
29 enthousiaste begeleidende ouders/opa’s en oma’s.
24 Juni ging de wandeldriedaagse van start. De weersgoden waren goedgezind: het was droog en
zelfs zonnig en aangenaam warm de tweede en derde dag. De ouderraad van de school zorgde,
zoals elk jaar, voor een versnapering onderweg. Ook aan de begeleidende ouders/familieleden
was gedacht. De derde dag kwam juf Karin ook nog een kijkje nemen, gezellig!
De organisatie had ook dit jaar weer gezorgd voor leuke, afwisselende routes over de mooie
Brabantse Wal. Donderdag 26 juni konden de welverdiende medailles opgehaald worden op het
start- en eindpunt: het WVV veld in Woensdrecht. Volgend jaar is de wandeldriedaagse op 13, 14
en 15 juni! Alle kinderen zijn de gehele dag vrij na afloop.
SPREEKUUR CJG, Charlotte Castenmiller
Op 6 juli is Charlotte Castenmiller, medewerkster van het CJG weer aanwezig om grote en kleine
vragen van u te beantwoorden. Mocht u nu niet op deze ochtend kunnen, maar wel graag eens
iets willen bespreken, kan dat altijd. Haar email is c.castenmiller@ggdwestbrabant.nl Bellen of
appen kan ook op 06-23481130
HET ROOSTER VAN VAKANTIES EN VRIJE DAGEN VOLGEND SCHOOLJAAR (2016-2017)
Ter herinnering sturen wij u nogmaals de data voor de vakanties van volgend jaar.
Voor de vakantie ontvangt u van ons de digitale versie van de jaarkalender en onze schoolgids.
Start schooljaar:
Herfstvakantie:
Middag vrij gr 5 t/m 8:
Kerstvakantie:
Studiedag team/hele dag vrij
Middag vrij gr 5 t/m 8:
Voorjaarsvakantie/carnaval:
Goede vrijdag:
Tweede Paasdag:
Meivakantie:
Hemelvaart :
Tweede Pinksterdag:
Studiedag team/hele dag vrij
Studiedag team/hele dag vrij
Start zomervakantie:

AGENDA:
Maandag/dinsdag 11 en 12 juli
13, 14, 15 juni
Vrijdag 5 juli
Woensdag 6 juli

maandag 5 september 2016
24 t/m 28 oktober 2016
vrijdag 23 december 2016
26 december 2016 t/m 6 januari 2017
maandag 13 februari 2017!
vrijdag 24 februari 2017
27 februari t/m 3 maart 2017
14 april 2017
17 april 2017
24 april t/m 5 mei 2017
25 en 26 mei 2017
5 juni 2017
vrijdag 16 juni 2017 !!
maandag 19 juni 2017 !!
vrijdag 14 juli 2017 (middag vrij)

Oudergesprekken groep 1/2
Schoolkamp groep 8
Rapport groep 3 t/m 8
Juffen en meneren-dag groep 1 t/m 4

Dinsdag 19 juli
Donderdag 21 juli
Vrijdag 22 juli

Afscheidsavond groep 8
Uitzwaaien groep 8 (ochtend)
Laatste schooldag: alle kinderen in de middag
vrij.

