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nieuwsbrief
Identiteit
Bij de Bijbelverhalen vertellen we deze week gelijkenissen. In de week daarna gaat het over Thomas, uit Johannes 20 en de
Hemelvaart, uit het boek Handelingen 1. Het weekthema is “Het is een wonder”.

Jantje Beton
Van 17 mei t/m 31 mei wordt de Jantje Beton Loterij gehouden, waarbij de opbrengst voor de helft bestemd is voor het werk
van Jantje Beton, een nationaal jeugdfonds. De andere helft mag de school zelf besteden en wij gebruiken ons deel voor
nieuwe boeken in de klassenbibliotheek van elke groep.
We hopen dat veel kinderen vanaf groep 3 willen meehelpen met de verkoop van de loten. Wanneer er meerdere kinderen uit
een gezin een lotenboekje meekrijgen, is het soms moeilijk de loten te verkopen, omdat zij dan ‘vissen in dezelfde vijver’.
Daarom geven we de boekjes alleen aan de oudsten van een gezin mee. Mochten jongere kinderen graag een eigen boekje
krijgen, dan kan dat uiteraard (graag zelfs, maar we doen het dus niet automatisch, om de gezinnen te ontzien). De loten
worden deze week meegegeven. Kopers vullen een machtiging in, dus de kinderen hoeven dus niet met geld over straat. Alle
lotenboekjes moeten weer worden ingeleverd, ongeacht het aantal ingevulde machtigingen. Meer informatie kunt u lezen op
www.jantjebeton.nl.

Nieuws vanuit ……
Groep 1 en 2
-Juffendag
De kleutergroepen zijn op dit moment aan het spelen en werken over de trein. Daar hoort natuurlijk een ritje met de echte
trein bij! En wat een geluk: in mei kost de RET-lijn maar 1 euro per persoon. Vandaar dat we de juffendag graag in mei willen
houden in plaats van in juni. Op 31 mei gaan we naar Speeltuin Vreugdeoord in Alphen aan den Rijn met de trein!
Daar kunnen we heel wat hulp bij gebruiken.
Bij de kleuterklassen hangen inschrijflijsten daarvoor.

- Vaderdag
Om alle vaders van de kleuters in het zonnetje te zetten, hebben we dit jaar gekozen voor een vaderdagontbijt ipv een
vaderdagcadeautje. U bent hiervoor van harte uitgenodigd op vrijdagmorgen 16 juni van 8.30 uur tot 9.15 uur. Wij hopen dat
er veel vaders in de gelegenheid zijn om zich te laten verrassen. Mocht dit niet mogelijk zijn kunt u zich ook laten vervangen
door een opa....

-Het z☼nnetje van de dag
Na de meivakantie introduceerden we ‘het zonnetje van de dag.’ In de kleuterklassen staat een bus, met daarin zonnekaartjes
met namen van kinderen uit de klas. Elke dag wordt er willekeurig iemand gekozen. Dit kind is de hele dag ‘zonnetje van de
dag’. We bedenken met elkaar complimenten voor ‘het zonnetje’ en die schrijven we op het zonnekaartje. Door die
complimentjes lijkt het immers alsof het zonnetje op een sombere dag gaat schijnen. Daar word je blij van. Kinderen leren om
goed naar elkaar te kijken en positieve dingen te benoemen. En het is opvallend hoe het zonnetje van de dag dan letterlijk en
figuurlijk straalt! Aan het einde van de dag wordt van het zonnekaartje een ketting gemaakt en het kind mag deze mee naar
huis nemen. De achterkant is dan nog leeg, zodat er thuis ook nog andere complimentjes opgeschreven kunnen worden.

Groep 5
Natuurwijsdag
Op maandag 22 mei gaat groep 5 naar het Bentwoud met Natuurwijzer Colinda van der Helm voor de tweede Natuurwijsdag.
Een paar praktische punten voor de kinderen:
• Trek gemakkelijk zittende (oude) kleding aan, die vies mag worden. Trek ook goede schoenen aan, er wordt best een eind

gelopen.
• Indien het weer daar aanleiding toe geeft; regenkleding mee en laarzen aan (in het Bentwoud is
het snel modderig vanwege de dichte kleigrond).
• Neem een lunchpakketje met voldoende eten en drinken mee in een lekker zittende rugzak en een vuilniszak of plastic zak
om op te zitten.
• Eigen natuurboekjes, loepjes, verrekijkers of ander ‘onderzoeksmateriaal’ mogen meegenomen
worden. De onderwerpen die dag zijn: bouw van vogelnestjes, waterleven/waterdiertjes, boomsoorten herkennen en
voedselketens.
De leerlingen worden om 8:30 uur op school verwacht. We vertrekken om 8:45 uur naar het Bentwoud. Om 14:00 uur rijden
we weer richting school. We zijn nog op zoek naar chauffeurs die ons willen rijden naar het Bentwoud en/of aan het eind van
de dag terug willen brengen op school. U kunt dit aangeven bij de juf. Alvast bedankt.

Groep 8
- Aanstaande woensdag, 17 mei doet groep 8 mee aan de Rabobank Bankbattle. Een wedstrijd waarin de kinderen zo snel
mogelijk een code moeten zien te vinden door middel van het beantwoorden van allerlei vragen. De school die als eerste de
code doorstuurt, wint een mooie prijs. De opdrachten hebben verschillende categorieën en de antwoorden zijn te vinden met
behulp van verschillende bronnen, zoals de atlas, het woordenboek, rekenmachine en natuurlijk internet. Een goede
samenwerking is hierbij essentieel. Van te voren bedenken we al handige strategieën om alles tot een goed einde te brengen.
We zijn benieuwd!
- In maart hebben we van groep 1 tot en met groep 8 al een aantal lessen seksuele en relationele voorlichting gegeven.
Vanaf deze week willen we in groep 8 nog zeven lessen rondom dit thema geven. We willen dat de kinderen beseffen hoe
prachtig hun lichaam geschapen is en ook hoe zuinig ze daarop mogen/moeten zijn. In de lessen wordt gesproken over
veranderingen in de puberteit, bevruchting en geboorte, maar ook over ongewenste intimiteiten, groepsdruk, seksueel
misbruik en hulpverlening. De ouders krijgen een overzicht van de onderwerpen die worden behandeld, zodat zij hier thuis
ook op kunnen inspelen.

Vakantierooster 2017-2018
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie en Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

ma.16 okt. t/. vr. 20 oktober 2017
ma. 25 dec. t/m vr. 5 jan. 2018
ma. 26 febr. t/m vr. 2 maart 2018
vr. 30 mrt en ma. 2 april 2018
vr. 27 april 2018
ma. 30 apr. t/m vr. 11 mei 2018
ma 21 mei 2018
ma. 16 juli t/m vr. 24 aug. 2018

In het kort
 Na de meivakantie zijn alle kinderen gecontroleerd op luizen. Wat waren we blij dat er toen geen luizen gevonden zijn.
Helaas moeten wij een week later melden dat er in groep 4 opnieuw hoofdluis is geconstateerd. We vragen u allen alert te zijn
en uw kind extra te controleren en indien nodig te behandelen.
 We hebben de uitslagen van de Cito-eindtoets nog niet in de brievenbus liggen, maar kunnen als school al wel inloggen om
deze in te zien. De leerlingen en de ouders van groep 8 hebben inmiddels via de website van Cito een leerlingrapport van
school gekregen. De score wordt uitgedrukt in een getal tussen 500 en 550, waarbij 535 als gemiddeld gehaalde score geldt.
De leerlingen van onze school haalden gemiddeld 538,5 punten, dus dat is een mooi resultaat.
 In de maanden maart en april werd maar liefst € 143,15 gespaard voor de goede doelenpot. Dank aan ieder die hiervoor ’s
maandagsmorgens geld meeneemt.
 Ook dank aan ieder van wie wij een ouderbijdrage voor het schoolfonds mochten ontvangen.
 Donderdagmorgen 18 mei komt de gebedsgroep weer bij elkaar; om 08:30 uur in het directiekantoor.
 Op donderdag 25 mei is het Hemelvaartsdag. De school is op die dag en op vrijdag 26 mei gesloten.
 Groep 7 fietst deze donderdag het verkeersexamen. Iedereen slaagde voor het theoretische deel; er wordt nu gekeken of de
leerlingen die theorie ook goed in de praktijk brengen.
 Woensdagmorgen 24 mei is het weer ‘inlopen’: tussen 08:15 en 08:45 uur kunt u het werk van uw kinderen bekijken.
 De avondvierdaagse is dit jaar van 12 t/m 15 juni. In de jaarplanning die u aan het begin van het schooljaar heeft gekregen
staat dit fout vermeld. Excuus hiervoor.

 Aan het eind van het schooljaar krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 de tekeningen die zij dit seizoen maakten mee in
een kunstmap. Om deze mappen te formeren, hebben wij behangrollen nodig. Heeft u nog restanten liggen, dan houden wij
ons aanbevolen!

De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 30 mei.
Met vriendelijke groet, namens het team
Wilma Salzman

