Nieuwsbrief 07-04-2017
Beste ouders, verzorgers
Pasen
Volgende week vrijdag is het Goede Vrijdag. We hebben dan gewoon school en
zullen die dag het Paasfeest vieren. De ochtend starten we met het Paasontbijt.
Hiervoor moeten de kinderen zelf een beker, een bord en bestek meenemen. Na
het ontbijt is er voor alle groepen een speurtocht. De groepen 1/2/3 blijven in en
om de school. De groepen 4/5/6/7/8 hebben een speurtocht door de wijk. Wij zijn
nog op zoek naar ouders die ons deze ochtend willen helpen. Vanaf maandag 10
april kunt u zich hiervoor intekenen. Kunt u niet naar school komen om in te
tekenen, dan kunt u bellen of een briefje meegeven. De intekenlijst hangt op de
wc deur bij de ingang. Voor Goede Vrijdag gelden de normale schooltijden.
Kung Fu
De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen de komende weken Kung Fu les. Dit had u
waarschijnlijk al gezien op de foto’s die binnen Klasbord gedeeld zijn. De kinderen
krijgen 4 kennismakingslessen aangeboden. Kinderen die geïnteresseerd zijn in
deze sport kunnen daarna gaan kijken bij de echte Kung Fu training. Deze vindt op
zaterdagochtend plaats in de gymzaal aan de Pastoor Habetsstraat. Een brief met
extra informatie hierover ontvangt u na de kennismakingslessen.
Koningsspelen
Op de laatste schooldag voor de meivakantie is er een sportdag in het teken van
de Koningsspelen. We starten deze dag met een sponsorloop. Na de landelijke
opening vinden er 10 verschillende sportactiviteiten plaats. We sluiten de ochtend
af met een gezamenlijke lunch. Als de onderbouw naar huis gaat, staan er voor de
bovenbouw nog teamsport activiteiten op het programma. Over de sponsorloop
ontvangt u een aparte brief. Voor ouders die willen helpen bij de Koningsspelen
komt er ook een intekenlijst bij de ingang te hangen. Kunt u niet naar school
komen om in te tekenen, dan kunt u ook even bellen of een briefje meegeven.
Serve the City
Nu de school bijna helemaal is opgeruimd, wordt het tijd dat we aandacht aan de
buitenkant gaan besteden. Dit gaan we doen op zaterdag 20 mei. Op deze dag zal
een grote groep vrijwilligers van Serve the City naar school komen om ons te
helpen bij het opknappen van het schoolplein. Het speelmateriaal heeft een
schoonmaakbeurt nodig, de fietsenstalling, de picknick banken, de tekeningen op
het schoolplein moeten geschilderd worden, het onkruid moet verwijderd

worden, de groene aanslag op de schoolmuur willen we poetsen en zo zijn er nog
veel meer klussen die moeten gebeuren. Hiervoor zijn dus heel veel mensen
nodig. De mensen van Serve the City komen ons helpen, maar wij hebben u als
ouders ook heel hard nodig om het schoolplein op te knappen. Noteer alstublieft
20 mei in uw agenda, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat het schoolplein
er weer aantrekkelijk uit komt te zien.
Deze dag begint om 10.00 uur en wordt geopend door wethouder Jack Gerats.
Voor eten en drinken wordt gezorgd en om 16.00 uur sluiten we dag af.
IEP toets
Dinsdag 18 en woensdag 19 april zijn spannende dagen voor de kinderen van
groep 8. Zij moeten dan de eindtoets van het basisonderwijs maken. Vaak wordt
de CITO toets genoemd als eindtoets, maar scholen kunnen uit verschillende
eindtoetsen kiezen. Wij hebben gekozen voor de IEP toets, omdat deze minder
belastend voor de kinderen is. Alle kinderen hebben al hun schooladvies
ontvangen en zich ingeschreven op een middelbare school. Het resultaat op de
IEP toets is niet meer bepalend voor de schoolkeuze, maar geeft aan of wij de
goede keuze voor het kind gemaakt hebben. Wij wensen alle kinderen van groep
8 natuurlijk heel veel succes.
Week van de Hoop
Zoals u op Facebook heeft kunnen zien is de week van de Hoop een groot succes
geworden. We hebben samen zoveel ondernomen, dat een week te kort was om
alles te realiseren. Groep 6/7/8 gaat deze week nog zwerfvuil ophalen en
daarmee wordt de Week van de Hoop definitief afgesloten.
Digitale communicatie
Tot 1 mei wordt de Nieuwsbrief nog op papier meegegeven. Na deze datum
wordt alleen nog via Klasbord gecommuniceerd. Indien u geen smartphone of
computer heeft en Klasbord niet kan of wil installeren, moet u dit aangeven bij de
groepsleerkracht. Alleen aan ouders die kenbaar maken Klasbord niet te kunnen
of willen ontvangen zal dan een papieren Nieuwsbrief verstrekt worden. Ouders
die zich reeds aangemeld hebben bij Klasbord ontvangen altijd de Nieuwsbrief.
Heeft u kinderen in verschillende groepen, vergeet u dan niet voor ieder groep
apart aan te melden, zodat u geen oproepen, mededelingen of foto’s misloopt.
Ouderbijdrage
Als de ouderbijdrage voor uw kind wordt betaald door Stichting Leergeld, dan
bent u verplicht een tiende deel zelf te betalen. Dit betekent dat u voor ieder kind
€3,50 zelf moet betalen. De ouders die deze bijdrage nog niet overgemaakt
hebben, mogen dit ook contant bij juf Sandra van der Scheer afrekenen.
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