35. Nieuwsbrief 6 mei 2022
Data van belang
9 mei
: 8.40u weer naar school
16-25 mei
23 mei
30 mei
3 juni
6-10 juni
13 juni
22 juni
30 juni
1 juli
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toetsweken
onze school wordt bezocht door ons bestuur
studiedag Delta-onderwijs; alle leerlingen zijn vrij
schoolfotograaf op school
Pinkstervakantie: alle leerlingen zijn vrij, personeel werkt wel
alle kinderen worden op school verwacht om 8.40u
onze school wordt bezocht door de visitatiecommissie van Delta-onderwijs
sportdag onder- en middenbouw
sportdag bovenbouw

Laatste periode van het schooljaar
De vakantie zit er weer op. Ik hoop dat jullie genoten hebben van het mooie
weer en de leuke activiteiten die er toch wel zijn geweest. Koningsspelen in de
dorpen om ons heen o.a. en gisteren de Kaaienloop in Oosterhout. Juf Crissy
heeft met leerlingen van haar groep deelgenomen aan verschillende afstanden.
Op facebook staat een filmpje van deze loop. We feliciteren de kanjers met hun
prestatie.
Wij hebben er weer zin en starten morgen aan dit laatste deel van het
schooljaar. Samen gaan we er weer iets mooi van maken met daar tussendoor
leuke activiteiten. Zoals jullie hierboven zien staat er nog genoeg op het
programma.
De groepen 8 gaan starten met het afronden van het schooljaar. Nog beter
worden dan ze al zijn in taal, rekenen, lezen, verkeer etc. We zijn er nog niet.
Daar tussendoor gaan ze ook werken aan de eindfilm voor de schoolverlatersdag.
Heel veel succes allemaal.
Vervangingen
Helaas is nog niet iedereen beter. We hopen dat de zieken snel zullen herstellen,
dit geldt natuurlijk voor zowel de juffen, meesters als de kinderen.
Hieronder de vervangingen zoals ze nu gepland zijn. U weet dat dit dagelijks
aangepast kan worden als de omstandigheden daarom vragen. We vragen begrip
daarvoor.
Maandag
Meneer Joep is in groep 7a; juf Carlijn is thuis.
Juf Monique Pieterse is in groep 3/4b; juf Dana is thuis.
Dinsdag
Meneer Joep is in groep 7a; juf Carlijn is thuis.
Juf Sandra is in groep 8c; meneer Eugène heeft bapo.
Juf Anja Zijlmans is in groep 3/4b; juf Dana is thuis.
Meneer Thom is in groep 5b; juf Marjolein is thuis.
Woensdag
Juf Quincy is in groep 7a; juf Carlijn is thuis.
Juf Sandra in groep 8d; juf Suzanne werkt voor SBOplus.
Juf Yvonne is in groep 3/4b.
Meneer Joep is in groep 8b; juf Joyce werkt voor haar groep.
Donderdag
Juf Quincy is in groep 7a; juf Carlijn is thuis.
Juf Whitney is in groep 6c; meneer Bas heeft ICT.

Juf Eefje is in groep 5a; juf Marjolein K heeft verlof.
Vrijdag
Juf Quincy is in groep 7a; juf Carlijn is thuis.
Juf Whitney is in de ochtend in groep 6b; juf Anouk werkt voor haar groep.
Juf Whitney is in de middag in groep 7c voor de domeinmiddag.
Juf Eefje is in groep 5a; juf Marjolein K heeft verlof.
Toetsweken
Vanaf 16 mei worden de leerlingen getoetst voor technisch lezen, begrijpend
lezen, spelling en rekenen. De kinderen van groep 1 en 2 worden geobserveerd
en de kinderen van groep 3 t/m groep 8 krijgen methode onafhankelijke toetsen;
de citotoetsen. Zoals u weet is dit niet op jaargroep maar op niveau waarin ze
werken. We wensen de kinderen heel veel succes. Ze hoeven niet speciaal te
leren maar goed hun best doen willen we natuurlijk wel. Zo kunnen ze laten zien
wat ze allemaal al geleerd hebben (en daar gaat het ons om).
Schoolfruit
Zoals jullie weten, krijgen de kinderen vanaf deze week geen schoolfruit meer.
We zullen ons opnieuw aanmelden voor het volgende schooljaar.
Sponsorgeld
In een van de vorige nieuwsbrieven was al een voorlopig bedrag aan jullie
bekendgemaakt. Afgelopen week druppelde nog bedragen binnen. Het totaal
gelopen aantal rondjes maakte nog een mooi bedrag erbij. Er zijn nl. 7250
rondjes gelopen. Hiermee is het totaal bedrag gekomen op €7512,41
Een ongekende prestatie voor iedereen die er aan heeft meegeholpen.
Dank jullie wel. De 3 doelen zullen enorm blij zijn met het geld dat ze gaan
krijgen.
TLV-verlengingen
Zoals jullie weten moeten voor een aantal leerlingen de TLV-’s
(toelaatbaarheidsverklaringen) dit schooljaar worden verlengd. De commissie is
bij ons langs geweest en heeft de groeidocumenten doorgenomen. De Commissie
voor Toelaatbaarheidsverklaringen was enorm te spreken over hoe wij naar onze
leerlingen kijken en hoe wij dit omschrijven in ons groeidocument. Ze gaven aan
echt een compleet beeld van een leerling te hebben na het lezen van het
groeidocument. We zijn hier erg blij mee.

