Nieuwsbrief 28: 20 april 2018

Data om te onthouden:
Maandag 23 april t/m 6 mei: Meivakantie
Maandag 7 mei: hoofdluiscontrole (géén ingevlochten haar a.u.b.)
Vrijdag 18 mei: Schoolreis groep 1 t/m 7
Woensdag 16 t/m 18 mei: Kamp groep 8
Vrijdag 29 juni: Sponsorloop en fancy fair
Nieuws van directeur Jannie Baron
Verfraaiing van de school
De borden met handen zijn aangebracht in de lokalen aan de gangkant. Het blijkt dat
kinderen inderdaad minder afgeleid zijn en de extra prikborden zijn natuurlijk heel erg
handig. Er loopt een aanvraag voor nieuwe kapstokken met koven er omheen, dat geeft een
nog rustiger beeld in de gang. Volgende week de nieuwe vloerbedekking en daarna kunnen
we weer verder met het opknappen van de school.
Ook in de meivakantie worden er voorbereidingen
getroffen voor het plaatsen van zonnepanelen. Voor
de zomervakantie worden de panelen geplaatst, daar
maken we een speciaal moment van, zodat de
kinderen kunnen kijken op het schoolplein.
Na de zomervakantie starten we met het project Slim
Opgewekt. In de school wordt een duurzaam hoekje
ingericht waar leerlingen kunnen werken aan
verschillende opdrachten.
In deze hoek komt ook het energiescherm te hangen, met opdrachten en video’s. De eerste
officiële hoek van het leerplein.
Continurooster
Bij deze nieuwsbrief zit de informatie over het nieuwe schoolrooster voor volgend jaar. Er is
heel zorgvuldig naar alle voor en nadelen van het oude rooster en het vijf gelijke dagen
model met continurooster gekeken. Het besluit is genomen, komend schooljaar starten we
met het vijf gelijke dagen model. De informatie vindt u in de bijlage.
Schoolplein
Een grote wens van kinderen en team is om het schoolplein aantrekkelijker te maken. Het is
natuurlijk een prachtig plein om te voetballen en te handballen, maar we willen meer
uitdagende speelattributen plaatsen. Het opknappen van het plein is heel erg kostbaar,
daarom organiseren we op vrijdag 29 juni een Fancy Fair en sponsorloop.

Samen met de leerlingenraad zijn we bezig een mooi
ontwerp te maken, dat we in de loop van de jaren
willen realiseren. Wilt u 29 juni van 17.00 tot 20.00 uur
alvast in uw agenda noteren?

Vakantie
Op deze mooie zonnige en gezellige Koningsdag hopen we dat de temperatuur de komende
twee weken aanhoudt. Veel mensen hebben plannen voor een weekje weg of gaan in eigen
land leuke dingen ondernemen. Ik wens u, mede namens het team, een heel goede zonnige
vakantie.
Aanwezigheid Jannie
Maandag 7 mei aanwezig in de ochtend
Dinsdag 8 mei aanwezig
Woensdag 9 mei aanwezig
Maandag 14 mei aanwezig in ochtend
Dinsdag 15 mei aanwezig
Woensdag 16 mei aanwezig
Jannie van 17 mei tot en met 30 mei afwezig
Mirjam van 7 mei tot en met 9 mei afwezig
De Koningsspelen
Wat was het prachtig weer bij de Koningsspelen! Hieronder vindt u een impressie van deze leuke
ochtend. Na een gezellige opening met een dansje, hebben de kinderen gezellig een broodje
gegeten en zijn daarna gestart met de spelletjes. De kinderen uit de hogere groepen hebben de
kinderen uit groep 1 en 2 fantastisch geholpen, zodat iedereen lekker mee kon doen!
Super bedankt, ook alle ouders, die mee hebben geholpen bij de spelletjes!

