17. Nieuwsbrief 7mei 2018
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leerlingen op school 8.40u
Hemelvaartsdag alle leerlingen vrij
alle leerlingen vrij
groepsgebonden schoolonderzoek voor alle leerlingen
leerlingen groep juf Nicole, juf Hulya en juf Nancy vrij
2e Pinksterdag alle leerlingen vrij
studiemiddag alle leerlingen vrij om 12.35u
sportdag groep 1 t/m groep 6/7
sportdag groep 7 en groep 8

Te laat
U had voor de meivakantie al een nieuwsbrief moeten ontvangen. Het is ons
toen helaas niet gelukt deze tijdig te verspreiden. Daarom deze keer de
nieuwsbrief op maandag!
Nieuwe leerlingen
Vandaag, maandag 7 mei, starten we met een nieuwe groep 3/4/5
combinatie. Dit was nodig omdat we in de groepen anders te veel kinderen
zouden krijgen om nog verantwoord les te kunnen geven/krijgen. We hebben
meneer Bas Markus bereid gevonden om deze groep te gaan doen tot de
grote vakantie. Bas kent onze school nog uit zijn stage tijd: eerst als
onderwijsassistent en later als leraar. We wensen hem en de nieuwe
leerlingen in deze groep maar natuurlijk ook in de andere groepen heel veel
succes bij ons op school.
Vervangingen
Op de woensdagen wordt juf Crissy tot de zomervakantie vervangen. Op
woensdag 9 mei komt juf Rozanne en op woensdag 16 mei komt juf Ilona de
Vos. Zij zullen elkaar afwisselen op de woensdagen in de groep van juf Crissy.
Juf Nicole zal meneer Hans 2x vervangen, namelijk op woensdag 16 mei en
13 juni. Op 14 mei is juf Annemieke May in groep 4/5.
Juf Züleyha is op de woensdagen in groep 4 van juf Dymphy tot de vakantie
als juf Dymphy niet zelf op school is.
Studiemiddag 24 mei
Op donderdag 24 mei zijn de kinderen ’s middags vrij zodat de leerkrachten
zich kunnen richten op de afronding van het schooljaar.
Langzamerhand loopt het jaar namelijk al weer op een eind. Nog een kleine 8
weken waarin we de toetsen gaan maken om het jaar af te ronden. Deze
resultaten gebruiken we om de groepsplannen te kunnen gaan evalueren. We
gaan ons voorbereiden op de rapporten en de adviezen voor volgend
schooljaar.
Open Avond
We hebben genoten van de mooie opkomst op deze avond. Het was gezellig
druk en voor de ouders die het hebben gemist; jammer want er was echt van
alles te zien.

PBS: De gedragsverwachting
De komende 4 weken gaan we weer oefenen met een
nieuwe gedragsverwachting:
“ik ben te vertrouwen”.
Het is een hele kunst om dat voor elkaar te krijgen en
wat moet je dan doen zodat de ander jou kan
vertrouwen maar ook hoe weet ik dat ik de ander kan
vertrouwen. Zie ik dat aan zijn mooie blauwe ogen, hoor
ik dat aan wat hij vertelt …… of is daar meer voor nodig!
Gelukkig kunnen alle kinderen daar al hele mooie
voorbeelden van laten zien. Heel veel succes op school
maar ook thuis kunnen jullie papa en mama laten zien
dat je te vertrouwen bent en andersom natuurlijk ook.

Wist u dat …..
De kinderen geen groente en fruit meer krijgen van school.
U ze voortaan dus zelf weer iets mee kunt geven voor de ochtendpauze.
Alle kinderen in de 1e week na de vakantie weer worden gecontroleerd op
hoofdluis.
Het een korte week is maar we dat wel proberen te realiseren voor donderdag en
als dat niet lukt de overige groepen vanaf 14 mei worden gecontroleerd.
Onze teamkamer helemaal is vernieuwd: we een echte zithoek hebben gekregen.
We hier erg blij mee zijn.

