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20 april

Koningsspelen

Algemene informatie:
Oudertevredenheidspeiling
Beste ouders,
Allereerst willen wij u bedanken voor het invullen van de vragenlijst. Zoals u in de toelichting
hebt kunnen lezen, is deze anoniem. Omdat we dus ook niet kunnen zien van wie bepaalde
opmerkingen afkomstig zijn, betekent dit dat wij deze alleen in algemene zin mee kunnen
nemen in de analyse.
Indien u het op prijs stelt om over een door u gemaakte opmerking in gesprek te gaan, dan
verzoeken we u daarvoor zelf contact op te nemen met de directie of de leerkracht van uw
kind.
We verwachten de analyse in de loop van de maand juni met u te kunnen delen, nadat deze
eerst in het team en met de MR besproken is.
Annemieke van den Heuvel en Trudy Hoogwegt

Personele informatie
Vervanging groep 6b
Ouders van de leerlingen in groep 6b ontvangen vandaag, separaat van deze nieuwsbrief,
een bericht over de afwezigheid van een van de leerkrachten.

Vervanging groep 7c
Eind vorige week heeft Bente Teunissen een aanbod voor een betrekking op een school in
Asten aangenomen. Dat aanbod gaat in op 14 mei aanstaande, wat betekent dat haar
vervanging in groep 7c op 26 april aanstaande eindigt. Wij feliciteren haar met dit goede
nieuws en wensen haar veel succes in deze nieuwe betrekking.
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Tot de meivakantie rondt zij haar werk in overleg met Freek van Reen goed af.
Komende periode wordt duidelijk op welke wijze we de vervanging verder invulling gaan
geven.
Trudy Hoogwegt

Koningsspelen
Na aanleiding van de brief over de Koningsspelen hebben wij genoeg hulpouders gevonden
die mee willen helpen op vrijdag 20 april 2018. Betreffende ouders krijgen hierover
persoonlijk bericht.
Koningsontbijt
Voor het Koningsontbijt is het de bedoeling dat de kinderen op donderdag 19 april een
bord, bestek en beker (met naam er op) mee naar school nemen. Het ontbijt wordt verzorgd.
Als uw zoon of dochter een voedselallergie heeft, vragen wij u dit te bespreken met de
betreffende leerkracht.
Lunch
Geef uw kind alleen een lunchpakket mee. Voor een tussendoortje met drinken wordt
gezorgd.
Kledingvoorschrift
De kinderen gaan flink bewegen dus het zou fijn zijn als u voor sportieve kleding met
sportschoenen zorgt.
Op die dag is het leuk als de kinderen iets oranje of in de kleuren rood-witblauw op of aan hebben.
Afsluiting
Om 13.30 uur sluiten we de dag gezamenlijk af met “de Koningsdag dans”
op de speelplaats bij de achterum. U bent welkom om te komen kijken.
Mochten de Koningsspelen afgelast worden vanwege slecht weer, wordt dit bij aanvang van
de schooldag bekend gemaakt. Het Koningsontbijt gaat sowieso door, maar er volgt dan een
alternatief programma, waarbij geen hulp van ouders nodig is.
Werkgroep Koningsspelen
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Nieuws uit de groepen:
Groep 3
Vorige week zijn we in groep 3 gestart met het thema “techniek”.
Afgelopen dinsdag werd het thema geopend door het bezoek van een
“technicus” aan de klas. Tijdens dit thema gaan wij ontdekken en
onderzoeken. Wat heeft allemaal met techniek te maken? Hoe werkt iets? Waarvan is het
gemaakt? Welke energiebron heb je nodig? We gaan zelf aan de slag met techniekdozen. Ook
gaan we oude apparaten uit elkaar halen om te kijken hoe zo’n apparaat er van binnen uit
ziet. Als afsluiting organiseren we in de week van 23 april een ontdektocht door de school.
Dit gaat in groepjes onder begeleiding van ouders. De klassenouders sturen hier nog een
mail over.
Als u thuis nog een kapot (niet te groot) elektrisch apparaat heeft staan dan mag u het
meegeven met uw kind naar school, dan kunnen ze het uit elkaar halen. Ook mogen de
kinderen schroevendraaiers, tangetjes ed meenemen, dan kunnen ze dat hierbij gebruiken.
Graag voorzien van naam.
De organisatie van de Koningsspelen van vrijdag 20 april is in volle gang. Dank u wel voor
uw aangeboden hulp. De desbetreffende ouders krijgen over die dag nog een persoonlijk
bericht.
Leerkrachten groep 3

Gezond Beleid
De week voor de meivakantie staat weer in het teken van Gezond Gedrag. In groep 1 t/m 8
leggen we dan weer eens het accent op activiteiten/lessen die te maken hebben met
gezonde voeding, bewegen, sport en spel. De Gezonde Week wordt geopend met een
sportieve dag vooraf nl. de Koningsspelen vrijdag 20 april. Aan het einde van deze dag wordt
het vignet Gezonde School aangeboden, wat dit schooljaar aan onze school is toegekend.
Met elkaar alert blijven op een gezonde levensstijl van jongs af aan, dat is waar we als school
graag achter willen staan.
Werkgroep Gezond Beleid.
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Groepen 5 en 6
Regels en afspraken tijdens het buitenspelen
Op de speelplaats gelden altijd regels en afspraken.
Regels worden door de leerkrachten bepaald en afspraken
worden in overleg met leerlingen opgesteld. De afspraken kunnen
per klas dus verschillen, maar de regels zijn voor iedereen
hetzelfde.
Soms worden de regels en afspraken vergeten of zijn er leerlingen die er ‘even niet aan
denken’.
Om ervoor te zorgen dat het buitenspelen goed blijft gaan en de leerlingen een fijne pauze
hebben, is dit onderwerp nog eens behandeld in het cluster. Er is gesproken over het
voorstructureren van de pauzes, het actief surveilleren tijdens de pauzes en het nabespreken
van de pauzes.
Namens het cluster 5-6,
Driek Peters

Groepen 7 en 8
Theorie examen verkeer groepen 7
Op donderdag 5 april maken de leerlingen, onder leiding van de groepsleerkracht van de
groepen 7, het theorie examen verkeer.
Op maandag 14 mei vindt het praktisch verkeersexamen plaats. In de bijlage(n) vindt u een
brief met daarin extra informatie. Ook vragen wij hulp bij deze ochtend. In de brief staat
vermeld hoe u zich aan kunt melden.
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Entreetoets groepen 7 en Eindcito groepen 8
Vanaf 9 april t/m 18 april maken de groepen 7 de Entreetoets.
Op 17, 18 en 19 april maken de groepen 8 de Eindcito.
Wij verzoeken u om tijdens deze dagen geen afspraken voor de orthodontist, dokter, etc. te
plannen in de ochtend i.v.m. de afname van deze toets.
Wij wensen alle kinderen heel veel succes.

Bijlagen:
- Praktisch verkeersexamen
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