April 2018
Hallo allemaal!

Het voorjaar dient zich aan en de dagen worden al langer. De temperatuur werkt helaas nog niet
altijd mee, maar hopelijk komt dit in de aanstaande meivakantie goed!
Graag kijken we nog even terug op de rapporten. We hebben de feedback hierop verzameld via
individuele opmerkingen en reacties, eigen feedback van teamleden en ook hebben we uitgebreid
met het ouderpanel gekeken naar het nieuwe rapport. Hieruit komt een aantal zaken naar voren.
De belangrijkste is dat we een duidelijke uitleg moeten geven over de vorderingen die vermeld
staan en hoe deze te interpreteren. We zorgen ervoor dat deze uitleg in het tweede rapport
toegevoegd wordt. Er komen heldere legenda’s in het rapport zodat voor iedereen duidelijk is wat
de verschillende weergaven betekenen. Ook zal het voorblad waar de naam van uw kind op staat
vervangen worden voor een stevigere versie.
Daarnaast zijn we volop bezig met een nieuw kleuterplein. De eerste ontwerpen zijn gemaakt en
we hopen binnenkort meer nieuws te kunnen brengen hierover. De bedoeling is in ieder geval dat
er meer groen op ons plein komt, het plein dus een meer natuurlijke uitstraling gaat krijgen met
voldoende uitdagende speelgelegenheid voor de peuters en kleuters.
Daarnaast wordt momenteel gekeken naar de formatie (welke juf of meneer welke groep gaat
doen) en naar de vakantieplanning en vrije dagen. Op 16 mei stemt de MR hier dan als het goed is
mee in en dan kunnen we het daarna aan u bekendmaken.
We wensen u allemaal een fijne Pasen en alvast een (hopelijk)
zonnige meivakantie!
De belangrijke data op een rijtje:
30 maart
Goede Vrijdag (leerlingen 12.00 u vrij)
2 april
Tweede Paasdag
3 april
Studiedag team – leerlingen vrij
10 april
Talentmiddag bovenbouw
13 april
School dicht i.v.m. staking (zie aparte brief)
18 april
Schoolatletiek
20 april
Start meivakantie (kinderen gaan gewoon tot 15.15 u naar school)
7 mei
Weer naar school

REGELZAKEN & SCHOOLACTIVITEITEN
PASEN
Morgen vieren we Pasen op school. Hierover
heeft u apart informatie ontvangen. Er is
aandacht voor het paasverhaal, de kinderen
zijn hier enthousiast mee bezig geweest in de
klas en uiteraard wordt er weer getjietst!

GEVONDEN VOORWERPEN
Nu de winter voorbij is, is de kist met
gevonden voorwerpen goed gevuld
met allerlei sjaals, handschoenen,
mutsen etc. Mocht u iets missen,
kom dan eens een kijkje nemen of
laat uw kind even zoeken.

TER INFORMATIE
SCHOOLVOETBAL
We zijn trots op de voetballers van onze school
die meededen aan het schoolvoetbaltoernooi
afgelopen woensdag! Een derde plaats voor de
meiden en ook voor de jongens. Het gemengde
team viel niet in de ereprijzen, maar speelde
met evenveel vuur mee en eindigde als
achtste. Ondanks de regen hebben ze er een
zeer geslaagde, sportieve middag van gemaakt!
Goed gedaan allemaal!

LYAM EK EN WK
Op verzoek van Lyam (groep 5B) en zijn ouders
vragen wij uw aandacht voor het volgende.
Lyam is zeer fanatiek en talentvol in de hiphop.
Hij mag deelnemen aan het EK (Duitsland) en
WK (Glasgow) hiervoor. Om de kosten die
hiermee gepaard gaan wat te drukken, heeft
Lyam samen met zijn ouders een actie bedacht
waarvan we u op de hoogte willen brengen.
De actie betreft het verkopen van snoepzakjes
Kosten zijn €1,50 per stuk en 4 voor €5.
Eventuele bestellingen zijn door te geven op
telefoonnummer 06 -29536343 of op te halen
aan de deur, Duivenvoorde 23.

KINDERTYPECURSUS
Wilt u ook dat uw kind snel en goed leert
typen? We onderzoeken op dit moment de
mogelijkheid om vanaf volgend schooljaar uw
kind op onze school een cursus te laten volgen.
Kindertypecursus.nl verzorgt mogelijk, in
samenspraak met school, een interactieve
typecursus meteen na schooltijd.
Kindertypecursus.nl neemt uw kinderen op een
speelse manier mee over de wereld, waar ze
eiland voor eiland alle letters leren typen.
Wilt u alvast een kijkje nemen? Ga naar de
website: www.kindertypecursus.nl en klik op
DEMO.
Kindertypecursus.nl verzorgt ook een online
typecursus voor leerlingen die goed zelfstandig
kunnen werken. Zij doorlopen thuis het hele
programma en volgen geen lessen op school.
Wel worden zij, indien gewenst, op afstand
begeleid door onze ervaren typejuf. Als het
programma goed is doorlopen, dan ontvangt
uw zoon/dochter een certificaat. Ook een type
examen, waarbij uw zoon/dochter wordt
beoordeeld door de VSLM, behoort tot de
mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u
bellen met Kindertypecursus.nl: 076-5964931.
Heeft u interesse om deel te nemen, dan kunt
u dit via Digiduif kenbaar maken aan meneer
Iwan.

KOM IN DE KAS
Op zaterdag 7 april openen drie glastuinbouwbedrijven in regio Steenbergen hun deuren
voor het publiek. Iedereen kan komen kijken
hoe alles groeit en bloeit achter het glas van de
kas. Het gaat om de bedrijven 4Evergreen,
Gebroeders van Duijn en Van Adrichem
Kwekerijen. De bedrijven zijn zeker de moeite
waard om te bezoeken. Bekijk het door een
heel ander perspectief, namelijk met een
rondvlucht vanuit de helikopter, dit duurt
ongeveer 10 minuten en kost € 10,00 p.p. De
opbrengst van de dag wordt geschonken aan
Stichting Leergeld, een stichting die er voor
zorgt dat alle kinderen mee kunnen doen aan
bijvoorbeeld schoolreizen, zwemlessen en
sportclubs.
Meer te beleven
Kinderen kunnen ontdekken hoe alles groeit en
bloeit, maar er worden ook andere
interessante activiteiten georganiseerd.
Kinderen kunnen springen op springkussens,
suikerspinnen eten en ze komen vast de
ballonnenclown tegen. Kinderen kunnen
meedoen aan een interactieve speurtocht
waarmee de beleving in de kas wordt vergroot.
Meedoen aan deze speurtocht kan door thuis
alvast de KomInDeKas app te downloaden
(geschikt voor Android en Apple). De
openingstijden zijn zaterdag 7 april van 10.00
tot 16.00 uur.

