mei 2018

Nieuwe leerling op onze school is :
-- Nora van Eldik in groep 1/2A
We wensen je een fijne tijd op onze school

In de maand april is er door omstandigheden geen nieuwsbrief verschenen.
In deze nieuwsbrief vindt u de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes van de afgelopen periode
en voor de komende periode.
Groepen
In de groepen 5, 6 en 7 is veel veranderd sinds zij niet meer in een combinatiegroep zitten.
We merken in alle groepen een prettigere sfeer en de leerkrachten zijn bezig om hier nog
eens extra aandacht aan te besteden door veel samenwerkings opdrachten uit te laten
voeren. Er is ook meer tijd voor extra instructie en aandacht voor individuele leerlingen.
We vinden het dan ook heel fijn te horen van ouders dat dit als prettig ervaren wordt en
bedanken alle ouders die het vertrouwen houden in onze school en leerkrachten. Samen
goed onderwijs maken, daar werken wij iedere dag weer met veel plezier aan.
Voetbaltoernooi
Op 16 mei is er een voetbaltoernooi voor de leerlingen van groep 7 en 8. Zij spelen in Maurik
tegen veel andere scholen uit de omgeving. Wij spelen mee met twee meisjesteams en één
jongensteam. We wensen iedereen een sportief toernooi!!
Op 23 mei is er een voetbaltoernooi voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 6. We spelen
dan mee met 4 teams uit de verschillende groepen. We wensen iedereen een sportief
toernooi!
Mocht u tijd en zin hebben kom dan onze teams aanmoedigen op de voetbalvelden bij
Maurik! Het toernooi start op beide middagen om 13.00uur en de eindtijd is rond
17.00/17.30uur.

Verdrietig nieuws
Afgelopen week ontvingen wij het bericht dat de zoon van onze oud collega Doortje Tilleman
plotseling is overleden. Vanaf deze plaats wensen wij Doortje en haar familie veel sterkte en
kracht om met dit grote verlies om te gaan.

Volgend schooljaar
In deze periode zijn wij al bezig om te kijken hoe het er volgend schooljaar uit gaat zien op
onze school. We gaan het schooljaar starten met 7 groepen, net als dat we dat dit jaar
hebben gedaan. De leerlingen uit de groepen 4,5,6,7 en 8 zullen enkele groepen blijven. We
gaan hier geen combinatiegroepen maken. Dat houdt in dat we in de onderbouw aan het
kijken zijn naar een goede verdeling, zodat ook daar de groepen niet te groot worden.
Er komt een kleutergroep met leerlingen van groep 1/2. En er komt een groep 2/3.
Bij genoeg aanmeldingen van nieuwe leerlingen kunnen we dan waarschijnlijk in januari de
tweede kleutergroep gaan starten. Dit zal dan betekenen dat we net als nu, twee groepen
1/2 maken en van de groep 2/3 weer een enkele groep 3 maken.
Welke leerkracht voor welke groep komt hoort u binnenkort van ons. Wel kunnen we u
melden dat de leerkrachten die nu op onze school werken zullen blijven. Er vindt dus geen
wisseling meer plaats met nieuwe leerkrachten.

Zwanger
Waarschijnlijk heeft u het goede nieuws al gehoord of gezien, maar juf
Patricia is zwanger. Zij verwacht samen met haar partner Daan in
september hun eerste kindje. We feliciteren juf Patricia en Daan vanaf
deze plek en wensen hun fijne maanden toe.

Studiemiddag
Op 25 mei is er weer een gezamenlijke studiemiddag van de drie scholen, De Meent, De
Regenboog en De Sterappel. Op de middag gaan de drie teams verder met het bekijken hoe
we wereldoriëntatie vorm gaan geven volgend schooljaar. We hebben eerst met elkaar
bekeken hoe wereldoriëntatie past binnen de visie van onze scholen.En we hebben ons
gericht op de toekomst, wat hebben onze kinderen nodig en op welke manier leren zij? Nu
gaan wij de volgende stap maken met elkaar, welke methode wereldoriëntatie past er bij
ons en is het mogelijk om met de drie scholen hierin intensief te gaan samenwerken komend
jaar. We houden u via de nieuwsbrief op de hoogte van deze ontwikkelingen.

Staking 30 mei
Het basisonderwijs in Gelderland heeft een stakingsdag aangekondigd. Voor onze regio is dat
op 30 mei. Wij als team ondersteunen deze stakingsdag en actie. De school zal dus op die

dag DICHT zijn voor alle leerlingen. Net als de voorgaande stakingsdagen, is de kinderopvang
SKLM en de kinderopvang Juliën, bereid uw kind(eren) op te vangen, als dit nodig mocht zijn.
Wat gaan wij doen op die dag? Wij als team gaan die dag niet staken. Dat klinkt wat raar,
omdat we de actie wel ondersteunen, maar aangezien er de afgelopen maanden veel te
doen is geweest in onze school, willen we die dag nuttig gaan gebruiken.
We gaan als team de hele dag aan de slag om verschillende onderwijszaken met elkaar af te
stemmen en de plannen voor de komende periode aan te scherpen. Er zijn nieuwe mensen
in ons team komen werken en het is dus van groot belang dat wij als team hier tijd en
aandacht aan besteden. Hoe beter wij onderlinge afstemming hebben, des te prettiger zal
het voor de kinderen zijn. We zullen u dan in de maand juni uitnodigen om aan u te
presenteren welke zaken er besproken zijn voor volgend schooljaar.

vakantierooster 2018-2019
Vakantie

Periode

Herfstvakantie

22-10 t/m 26-10

Kerstvakantie

24-12 t/m 04-01

Voorjaarsvakantie

25-02 t/m 01-03

Goede vrijdag

19-04

Pasen

22-04

Meivakantie

29-04 t/m 03-05

Studiedag BB

29-05

Hemelvaart en Pinksteren

30-05 t/m 10-06

Zomervakantie

22-07 t/m 30-08

Schoolreisje
Op 4 juli gaan we met de groepen 3 t/m 7 op schoolreisje naar Toverland.
De groepen 1/2 gaan in Nijmegen naar de speeltuin De Leemkuil.
De informatie over vertrek- en aankomsttijden hoort u nog van ons.
Verjaardag van de juffen en meesters!!
Op 29 juni is het feest in alle groepen. Dan vieren de juffen en de meesters hun verjaardag.
hoed die dag eruit gaat zien hoort u nog van ons.

