Mei 2018
Hallo allemaal!

Hierbij ontvangt u de Ouderinfo van mei met belangrijke informatie, namelijk de groepsindeling
voor komend schooljaar met bijbehorende leerkrachten. Woensdagavond heeft de MR instemming
verleend aan zowel de formatie, als aan de vakantie- en vrije dagenplanning. Verderop leest u
meer.
Op maandag 28 mei (en in de rest van die week) staan de oudergesprekken op het programma.
Een goed moment om met de leerkracht(en) alvast terug te blikken op de ontwikkeling van uw kind
en wellicht alvast vooruit te kijken.
Er staan de komende tijd nogal wat leuke activiteiten op de rol, hieronder alle belangrijke data op
een rijtje:
21 mei
25 mei
26 mei
28 mei
6 juni
7 juni
8 juni
11 juni
13 juni
15 juni
18-20 juni
27 juni

Tweede Pinksterdag
Groepen 7 bezoeken Fort Henricus
Regionale finale schoolatletiek meisjesteam
Oudergesprekken
Vergadering MR/Oudercomité/Ouderpanel
Talentmiddag bovenbouw
Studiedag team (leerlingen vrij)
Lesvrije dag
Sportdag bovenbouw (zwembad)
Wielerfestijn groep 5 t/m 8
Kamp groep 8
Rapporten mee

REGELZAKEN & SCHOOLACTIVITEITEN
REGIOFINALE SCHOOLATLETIEK
Ons meisjesteam heeft het erg knap gedaan
tijdens de schoolatletiek wedstrijd op het
sportpark! Zij zijn geplaatst voor de finale op
sportpark Rozenoord in Bergen op Zoom. Wij
wensen de meiden veel succes en mocht u
willen gaan kijken dat bent u van harte welkom
op zaterdag 26 mei!
OUDERGESPREKKEN 28 MEI
Zoals ook via DigiDuif gecommuniceerd, kunt u
vanaf vandaag inschrijven voor de
oudergesprekken (in de week) van 28 mei. De
inschrijving staat open tot vrijdag 25 mei 8.00
uur.

KLEUTERFEESTEN
Het thema dit jaar voor de eindfeesten van de
kleuters is: Bakkertjesfeest! Het feest voor
groep 1 is op woensdag 4 juli. Hierna begint de
vakantie voor groep 1. Op woensdag 4 juli zijn
de leerlingen van groep 2 dus vrij. Voor de
oudste kleuters is het feest op donderdag 5
juli. Meer informatie volgt later nog.

SCHOOLREIS
Op vrijdag 29 juni gaan de groepen 3 t/m 7 op
schoolreis. De groepen 1, 2 en 8 zijn deze dag
gewoon op school.
Alle groepen gaan naar een verschillend park
toe, net als voorgaande jaren.
Groep 3 gaat naar Plaswijckpark in Rotterdam.
Groep 4 gaat naar Dippie Doe in Best.
Groep 5 gaat naar De Beekse Bergen in
Hilvarenbeek.
Groep 6 gaat naar De Biesbosch in Drimmelen.
Groep 7 gaat naar GeoFort in Herwijnen.
De groepen 3, 4, 5 en 7 vertrekken om 9.00 uur
vanaf de Oudlandsestraat en verwachten
tussen 17.00 uur en 17.30 uur weer terug te
zijn. De leerlingen moeten gewoon om 8.45
uur op school in de klas zijn.
Groep 6 vertrekt al eerder, namelijk om 8.00
uur en zal ook al eerder terug zijn, zo rond
16.00 uur.
De kosten voor deze dag bedragen voor de
groepen 3 t/m 7 € 20,00 per leerling.
Het tekort wordt aangevuld vanuit het
oudercomité.
Denkt u er aan om dit op tijd te betalen,
uiterlijk op 1 juni 2018.
U kunt dit bedrag overmaken op
rekeningnummer NL67 RABO 0148 8495 20
t.n.v. Gummarusschool Steenbergen.
Dit alles onder vermelding van de naam + de
groep van uw kind.

TER INFORMATIE
FORMATIE SCHOOLJAAR 2018-2019
Hieronder ziet u de indeling van de klassen
voor komend schooljaar, uw kind blijft in
dezelfde klas wat betreft de letter, dus 3A
wordt 4A bijvoorbeeld.
De nieuwe groepen 3 zijn als volgt
samengesteld:
groep 2A en groep 2C worden samen groep 3A,
groep 2B en groep 2D worden samen groep 3B.
Her en der ziet u staan dat er een invaller komt
en nog geen naam bekend is. Dit heeft er met
name mee te maken dat we vier
zwangerschapsverloven hebben aan het begin
van het jaar en we nog geen duidelijkheid
hebben over wie de vervangers worden.
1/2A: Juf Bernadette (ma) en Juf Carla (rest van
de week)
1/2B: Juf Rian en Juf Brigitte
1/2C: Juf Sandra en Juf Ingrid
1/2D: Juf Geeske (ma-di-wo) en Juf Josina (dovr, tijdens verlof Josina een invaller)
3A: Juf Iris
3B: Juf Marja (ma en vr) en Juf Marjoleine (diwo-do)
4A: Meneer Iwan (op woensdag heeft hij ICT
taken en komt er een invaller)
4B: Juf Edith
5A: Meneer Will (op woensdag invaller)
5B: Meneer Jan (op dinsdag juf Cindy)
6A: Juf Neeltje en Juf Joyce, echter hebben zij
beiden verlof na de zomervakantie. Er wordt
dus gestart met een invaller. Zodra er meer
bekend is, hoort de betreffende klas het.
6B: Meneer Jack (op dinsdag invaller)
7A: Juf Marieke (op woensdag invaller, bij
terugkomst zwangerschapsverlof op woensdag
juf Rosalinda)
7B: Juf Bernadette (wo-do-vr) en Juf Anouska
(ma-di, Juf Anouska vervangt Juf Rosalinda als
IB’er, tijdens deze vervanging is er dus op madi een invaller in de groep)
8A: Juf Lenneke (ma-di) en Juf Daniëlle (wo-dovr)
8B: Juf Sandra Kamphorst

VAKANTIES EN VRIJE DAGEN
Hieronder treft u de vakanties en vrije
dagenplanning, deze komen ook in de nieuwe
schoolgids en op de website te staan.
Vakanties:
Herfstvakantie: 15 t/m 19 oktober
Kerstvakantie: 24 december t/m 4 januari
Carnavalsvakantie: 4 t/m 8 maart
Meivakantie: 22 april t/m 3 mei
Start zomervakantie 2019: vrijdag 5 juli 12.00 u
Lesvrije dagen/momenten:
Vrijdag 28 september
Vrijdag 16 november
Donderdag 6 december 1 uur later beginnen
Vrijdag 7 december
Vrijdagmiddag 21 december (12.00 u uit)
Vrijdag 18 januari
Maandag 25 maart
Vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) 12.00 u uit
Maandag 13 mei
Donderdag 30 mei (Hemelvaart)
Vrijdag 31 mei
Maandag 10 juni (Tweede Pinksterdag)
Dinsdag 11 juni
Vrijdag 5 juli middag vrij (start zomervakantie)
VANUIT DE MR
De MR heeft weer een vruchtbare vergadering
gehad op woensdag 16 mei. Hierin is
besproken:
 De voortgang van het jaarplan
 Er is ingestemd met de formatie voor
het volgende schooljaar.
 Het vakantierooster zoals dit ter tafel
kwam is goedgekeurd door de MR.
 De vervanging van i.v.m. haar
zwangerschapsverlof
 De herkiesbaarheid en of het aftreden
van de leden is besproken, hierover
later meer.
KLEUTER TOT PUBER CAFÉ: DYSLEXIE
Het kleuter tot puber café is een bijeenkomst
voor ouders van kinderen op de basisschool,
op iedere tweede woensdag van de maand.
Elke maand staat een ander onderwerp
centraal, waar verschillende gastsprekers hun
expertise zullen delen. Ook is er een
medewerker van het Centrum Jeugd en Gezin
(CJG) aanwezig, bij wie u met vragen terecht
kunt.

Op de volgende bijeenkomst op woensdag 13
juni (9.00 – 10.00 uur) staat het thema
‘Dyslexie’ centraal.
Hoe werkt het binnen jeugdwet/onderwijs?
Waar kun je tegen aan lopen? Welke boeken
kun je lezen? Sietske Backx (CJG) zal deze
ochtend informatie geven en ingaan op vragen.
Waar? Bibliotheek Steenbergen, Blauwstraat
30.
VOORLEESEXPRES
Het schiet alweer op naar de zomervakantie.
De kinderen hebben weer veel geleerd dit jaar.
Sommige kinderen zullen een beetje
achterblijven, omdat ze moeite hebben met de
Nederlandse taal. Voor die kinderen en hun
gezin is er de Voorlees Expres. Vrijwilligers
daarvan gaan in een half jaar 20 keer op
bezoek bij een gezin. Daar lezen ze
aantrekkelijke boeken voor, die afgestemd zijn
op het kind. Ze doen ook spelletjes om de
taalontwikkeling te stimuleren. De ouders
worden zoveel mogelijk betrokken bij de
activiteiten.
Kent u gezinnen met kinderen in de leeftijd van
2-8 jaar die baat kunnen hebben bij hun inzet?
Of wilt u er zelf gebruik van maken? Dan kunt u
contact opnemen met 0164-237 056 of mail
naar voorleesexpress@wijzijntraversegroep.nl.

