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Aan ouder(s)/verzorger(s) en andere lezers,
Algemeen
We zijn inmiddels begonnen aan de laatste periode van het schooljaar. Er wordt komende weken nog flink gewerkt,
maar er is ook plaats voor diverse ontspanningsmomenten, zoals schoolreis,
schoolkamp, sportdag en vossenjacht. Daarnaast zijn er de voorbereidingen voor
komend cursusjaar. Wij hopen u eind juni te informeren bij welke leerkracht uw kind in
de klas komt.
Verder hopen we in de klassen aandacht te besteden aan Hemelvaart en Pinksteren. Bij
Hemelvaart denken we eraan dat de Heere Jezus van de aarde naar de hemel is gegaan.
Bij Pinksteren mogen we bedenken dat de Heilige Geest, ook wel ‘Trooster’ genoemd, is
uitgestort op al de volken.
Welkom/lief en leed
Drie leerlingen zijn achterliggende tijd gestart op onze school. Esther Idowuadebayo is 4
mei in groep 2 gekomen. Zij komt met haar moeder uit Nigeria en hoopt komende drie
jaar het onderwijs op onze school te volgen. We hopen dat Esther en haar moeder zich
snel thuis zullen voelen in hun nieuwe omgeving. Larissa de Clercq is 8 mei op school gekomen en voor Nigel van
Kleef was 9 mei de start van zijn schoolcarrière. We heten Esther, Larissa en Nigel hartelijk welkom en wensen hen
een fijne tijd op onze school.
Bij verschillende ouders en kinderen is achterliggende tijd verdriet en rouw gekomen. Zij verloren een geliefde vader
of moeder, opa of oma. Wij wensen al deze gezinnen Gods onmisbare ondersteuning toe in dit verlies.
Project ‘Cultureel Erfgoed’
Het is weer zover: project op school! Het thema is: “Cultureel erfgoed!”. Deze weken hebben de groepen 3 t/m 8 zich
de middagen bezig gehouden met het onderwerp dat ze hebben gekozen. Een onderwerp dat een link heeft met
cultureel erfgoed. De kleuters doen uiteraard ook mee. Zij zijn gewend om thematisch te werken, dus daar staan
deze periode (bijna) alle activiteiten in het teken van oude ambachten. Aan het einde van deze projectperiode willen
we natuurlijk laten zien wat we te weten zijn gekomen, hebben geleerd en gemaakt. Daarom willen we u uitnodigen
om op onze projectavond te komen kijken. De projectavond is D.V. 17 mei 2017 van 18.30 tot 20.00 uur. Op deze
avond is er van alles te doen en uit te proberen en staat in het teken van gezelligheid met elkaar. Het geld wat we
met elkaar ophalen gaat dit jaar naar Kom over en Help. Kom over en Help biedt hulp aan kwetsbare kinderen en
gezinnen in Oost-Europa. Van harte bij u aanbevolen. Allemaal hartelijk welkom!
Boom
Het is u wellicht opgevallen dat er op het plein een andere boom is geplant. De oude boom was prachtig en leverde
zomers heerlijk schaduw. Helaas zorgde hij ook steeds voor oneffenheden in het tegelplein. Dit leidde soms tot
gevaarlijke situaties. Daarom waren we genoodzaakt deze boom te vervangen voor een ander soort. We willen de
klusclub bedanken voor hun inzet om deze boom te vervangen. De nieuwe boom is geschonken door oudvoorzitter/oud-ouder dhr. M. van Voorthuijsen. Het betreft een Parrotia Persica (Perzisch ijzerhout).
Onderhoud schoolgebouw
Komende periode zullen er diverse ‘kleine’ onderhoudswerkzaamheden aan de buitenkant van het schoolgebouw
worden uitgevoerd. We zijn heel blij met alles wat de klusclub doet. Sommige werkzaamheden zijn echter te groot
voor de klusclub. U moet dan denken aan schilderwerkzaamheden, schoonmaak glas en houtwerk en
bestratingswerkzaamheden. Voor deze klussen zijn bedrijven benaderd die deze klussen zullen uitvoeren.
Ledenvergadering schoolvereniging
D.V. 18 mei staat de jaarlijkse ledenvergadering gepland. Leden hebben inmiddels hiervoor een uitnodiging
ontvangen.

Stroopwafelactie
Van 2 tot 9 juni organiseert de oudercommissie een stroopwafelactie. Een deel van de opbrengst is bestemd voor het
werk dat familie Huisman verricht in Kroatië. Het andere deel is bestemd voor de school. Verdere informatie krijgt u
binnenkort van de oudercommissie.
Behoeftepeiling Continurooster
Najaar 2014 is er een behoeftepeiling continurooster gehouden onder team en ouders. Directie, bestuur en
medezeggenschapsraad hebben destijds de conclusie getrokken dat er zowel onder ouders als personeel op dat
moment onvoldoende draagvlak was om invoering van een continurooster verder uit te werken, dan wel andere
wijzigingen in de schooltijden te overwegen. Gezien het aantal ouders dat zich in die tijd wel positief uitliet over een
vorm van continurooster, is toen aangegeven om over ongeveer twee jaar opnieuw een behoeftepeiling te doen. Dit
omdat externe factoren en/of gezinsomstandigheden kunnen wijzigen. Op deze manier kunnen we rekening houden
met wat hierover leeft onder ouders en personeel. Na gezamenlijk overleg hebben de directie, bestuur en MR
besloten deze enquête op te nemen als onderdeel in de ouderenquête die volgend schooljaar gepland staat.
Schaken
Nu is er echt een eind gekomen aan het schaakseizoen. De schakers van onze school hebben het fantastisch gedaan.
Zij zijn tot aan de halve finales doorgedrongen. Daarvoor moesten ze afreizen naar Deventer. Ze kwamen op de 11e
plaats. Gewonnen: 2 rondes; Remise: 2 rondes; Verloren: 3 rondes. Ze hebben goed gespeeld, want van de in
totaal 28 partijen hebben ze de helft (14) gewonnen en 1x remise gespeeld. ”Helaas” waren er veel scholen die (net
iets) sterker waren, maar ze hebben desondanks goed gepresteerd! We willen de begeleiders hartelijk danken voor
hun inzet.
Ook willen we schaakmeesters Averink en Blok hartelijk bedanken. Iedere maandag stonden ze om half vier klaar om
de kinderen bij het schaken te begeleiden. Regelmatig ben ik binnengelopen. Kenmerkend was de concentratie die er
heerste. Heren, complimenten voor de manier waarop jullie dit hebben gedaan. We hopen D.V. volgend cursusjaar
weer een beroep op u te kunnen doen.
Wist u dat:







We voor de kinderen op zoek zijn naar nieuwe Donald Ducks? Deze worden gebruikt door de kinderen tijdens
TSO. Hebt u nog bladen thuis liggen en wordt er niets meer mee gedaan? Dan kunnen ze afgegeven worden
tijdens het registreren.
Alle TSO overblijfkrachten afgelopen weken weer zijn bijgeschoold? Rita en Rianne, hartelijk dank voor de
coördinatie hiervan!
Alle leerlingen van groep 8 hun jeugd EHBO diploma hebben gehaald? Allemaal van harte gefeliciteerd!
Alle leerlingen van de groepen 7a en 7b hun verkeersdiploma hebben gehaald? Allemaal hartelijk gefeliciteerd!
Wij mevr. G. van Voorthuijsen en mevr. M. van Voorthuijsen van harte bedanken voor het geven van de EHBO
lessen? Wij hopen D.V. volgend jaar weer een beroep op jullie te kunnen doen!

Data t/m D.V. 2017
17 mei
18 mei
22 t/m 26 mei
1 juni
2 juni
5 juni
6 juni
14 t/m 16 juni
14 t/m 16 juni
27 juni
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Ledenvergadering schoolvereniging
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Schoolreis groep 3 t/m 7
Bosdag kleuters
e
2 Pinksterdag
Presentatie Kom over en Help naar aanleiding van Pinksteren
Schoolkamp groep 8
Entreetoets groep 7
Schoolfotograaf

Met vriendelijke groet,
H. Versluis

