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UIT DE DIRECTIEKAMER:
Beste ouders/verzorgers,
De zomervakantie nadert… al zou je dat gezien het weer
op het moment van schrijven niet zeggen.
Na de vrije dagen rondom Hemelvaart en Pinksteren
maken we ons nu op voor de laatste 3 weken van dit schooljaar. De studiedag
afgelopen dinsdag heeft deels in teken gestaan van het analyseren van de
resultaten die de kinderen behaald hebben op de (CITO)toetsen die onlangs
zijn afgenomen. Individueel, per leerjaar, maar ook schoolbreed worden
deze resultaten onder de loep genomen en gekeken wat de effecten van het
onderwijs zijn en waar nog winst behaald kan worden.
Ook is er aandacht geweest voor het opstellen van het werkverdelingsplan.
Dit is een schoolbreed plan waarin werkzaamheden van de leerkrachten
en ondersteunend personeel wordt beschreven en volgens de nieuwe CAO
ingaat op 1 augustus 2019.
De leerreisgesprekken staan gepland en met de kinderen, ouders en de
betrokken leerkracht(en) wordt teruggekeken op de afgelopen periode, het
afgelopen jaar, maar ook vooruit gekeken naar het nieuwe schooljaar.
Ook achter de schermen wordt er al veel aandacht besteed aan het nieuwe
schooljaar. Een mooi voorbeeld hiervan is een werkgroep bestaande uit
leerkrachten en ouders die met elkaar een geweldig feestprogramma voor
het 80 jarig bestaan van onze school in elkaar heeft gezet. Hier leest u
verderop in de nieuwsbrief meer over.
Met vriendelijke groet,
Ilona van Steen

VAKANTIEBIEB
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig
lezen, vallen al snel 1 à 2 AVI-niveaus terug in hun
leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen
tijdens de vakantie deze terugval tegengaat.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen
tijdens de zomervakantie en biedt een brede selectie
van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin.
Bijvoorbeeld Deze mop is top van Paul van Loon,
Met opa door Europa van Tamara Bos,
Level 13, Game Over van Esther van Lieshout en
De Zevensprong van Tonke Dragt.
De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van
de Bibliotheek en gratis te downloaden. Een
lidmaatschap is niet nodig. De VakantieBieb voor
kinderen opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook
de boeken voor volwassenen beschikbaar. De
VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.

BELANGRIJKE DAGEN:
13 en 14 juni
Kamp groep 8
17 t/m 21 juni
Leerreisgesprekken
24 t/m 27 juni
Leerreisgesprekken
27 juni
Disco
28 juni
Studiedag
alle leerlingen zijn vrij
2 juli
Musical unit 4
5 juli
Laatste schooldag:

FEEST, ONZE SCHOOL BESTAAT 80 JAAR!

Op donderdag 12, vrijdag 13 september en maandag 16
september vieren we dat onze school 80 jaar bestaat.

De openingsdag, donderdag 12 september, staat in het
teken van “circus”. Jeugdcircus Woenzini stapt die dag
met ons de piste in om er een geweldig spektakel van
te maken. Om 08:30 uur wordt de dag geheel in stijl
geopend en daarna gaan de kinderen workshops volgen,
begeleid door leerkrachten en ouders.
’s Middags zullen de kinderen met hun eigen klas,
onder leiding van een circusdocent, een circusact gaan
instuderen. Al deze acts zullen opgevoerd worden tijdens
onze circusvoorstelling op het schoolplein om 15.30 uur.
We zouden het erg leuk vinden als jullie in grote getale
naar ons optreden komen kijken. Komt dat zien! Komt
dat zien!
Na de voorstelling mogen alle kinderen van groep 1
t/m 8 (zonder ouders, broertjes/zusjes) op school blijven
eten.
En om het feest compleet te maken, mogen de leerlingen
een nachtje op school blijven slapen. Mocht uw kind
dit niet willen/durven, dan is dat natuurlijk geen enkel
probleem. U kunt uw kind dan na het avondprogramma

op komen halen. We verwachten de kinderen die niet
blijven slapen, de volgende ochtend vóór het ontbijt
weer terug op school.
Op vrijdag starten we na het ontbijt met een vossenjacht.
Daarna zijn er oud-Hollandse spelletjes en een
speurtocht door de kerk.
Om 11.30 uur bent u van harte welkom om de feestelijke
dagen, onder het genot van een hapje en een drankje,
gezellig met ons af te sluiten. Het zou fijn zijn als u ons
daarna meehelpt om op te ruimen, want vele handen
maken licht werk.
U begrijpt dat we veel hulp nodig hebben om dit
programma uit te kunnen voeren. Daarom zal er tijdens
de aankomende leerreisgesprekken op de gang bij elke
klas een tafel staan met daarop een intekenlijst.
Denkt u er a.u.b. aan om die in te vullen?
Alvast hartelijk bedankt.
Met vragen kunt u terecht bij Loes en Lianne.
Aan het begin van het nieuwe schooljaar zullen we u
nog gedetailleerder informeren over dit feest.
Op naar een geweldig 80-jarig bestaan!

LAATSTE SCHOOLDAG
Vrijdag 5 juli is de laatste dag van dit schooljaar. Dit willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Wij (en de ouderraad) willen u daarom bij deze van harte uitnodigen om op die vrijdag vanaf 11.30 uur het schooljaar
met z’n allen feestelijk af te sluiten met een hapje en een drankje.
Om 12.00 uur gaan we dan allemaal genieten van een heerlijke zomervakantie.

