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Kalender:
Juni
05-06 Tweede Pinksterdag – vrij
12-06 Kennismakingsavond nieuwe ouders
groep 1 – aanvang 19.30 uur
13-06 t/m 16-06 - Avondvierdaagse
19-06 Start 2e Toetsperiode Cito t/m 05-07
19-06 Kinderen groep 1 t/m 4 vrij
20-06 Vergadering Oudervereniging
21-06 Praktisch verkeersexamen groep 8
22-06 Evaluatie- en planningvergadering – alle
kinderen zijn ’s middags vrij na 11.45 uur
22-06 Vergadering GMR
28-06 Schoolkamp groep 8 t/m 30-06

Groepsverdeling
De personeelsbezetting voor volgend schooljaar is
nog niet “rond” en daarmee staat ook de
groepsverdeling nog niet vast. Zodra er duidelijkheid
is, zullen we u informeren. Op de studiemiddag van
26 juni werken we de plannen voor het volgende
schooljaar nader uit. De kinderen hebben ’s middags
vrij.

Juli
03-07
05-07
06-07
11-07
13-07
14-07
18-07
21-07
21-07

Vergadering MZR
Zwemochtend groep 5 en 6
10-minutengesprekken
10-minuten gesprekken
Ouderbedankavond
Rapport mee
Afscheidsmusical
Afsluitingsviering
Start zomervakantie 11.45 uur

Met vriendelijke groet, namens de collega’s,
Peter Verdoorn

De aankleding van de bieb: Werk in uitvoering!

Foto’s
Nogmaals willen we u verzoeken om foto’s waar ook
andere kinderen opstaan, niet zonder toestemming
van de betreffende ouders op facebook of op andere
sites te plaatsen. In deze Nieuwsbrief ziet u foto’s
afgedrukt van de sportdag van groep 7 en 8 en van
de beide schoolreisjes. Foto’s plaatsen we niet meer
op onze eigen site omdat die handeling enorm
tijdrovend is. Veel praktischer werkt verspreiding op
dit moment via google foto’s. U vindt hieronder een

link waarmee u toegang krijgt tot de foto’s van het
schoolreisje van de kleuters:
https://goo.gl/photos/X1FCjazekCkKzqm6A
en een volgende link met toegang tot het
schoolreisje van de groepen 3 tot en met 7:
https://goo.gl/photos/LHdkH9x8sShApfnn9
We werken hard aan het gereed krijgen van de
nieuwe website waarop verspreiding van foto’s
eenvoudig mogelijk is. Het streven was om dat
gereed te krijgen direct na de zomervakantie, maar
door tijdsdruk is dat nog even de vraag.

Aanschaf extra uitdagend materiaal
Er zijn veel extra materialen aangeschaft, waarmee
kinderen uitgedaagd worden om, als ze hun
verplichte werk af hebben, zich daarop te richten.
Dat zijn bijvoorbeeld in moeilijkheid oplopende
breinkrakers, puzzels die beginnen met een
eenvoudig niveau maar steeds moeilijker worden. De
uitdaging is om ook moeilijker opdrachten op te
lossen. Er is ook materiaal aangeschaft waarmee op
technisch vlak een toestel gebouwd kan worden aan
de hand van een beschrijving. Zo hebben kinderen
van groep 6 en 7 al een propeller, een deurbel en
zelfs de hieronder afgebeelde radio in elkaar gezet.
Knap werk
jongens! Er zijn
nog veel meer
leuke
opdrachten waar
de kinderen met
plezier mee
bezig zijn.

Afwezig
Men is nooit te oud om te leren en dat geldt ook voor
leerkrachten. Zo heb ik mij enige tijd geleden
opgegeven om een inspirerende studie te volgen,
gericht op het gedachtengoed van Anselm Grün.
Daarbij hoorden een aantal externe studiedagen,
maar de data daarvoor pakken behoorlijk ongunstig
uit. Daarom ben ik van dinsdag 20 tot en met
donderdag 22 juni niet op school aanwezig. Ik zal op
die donderdag eerder terugkeren om op tijd terug
te zijn voor de organisatorische vergadering op
school. Dezelfde ongelukkige planning voor dezelfde
cursus doet zich ook direct na de zomervakantie
voor. Ook dan ben ik drie dagen afwezig van dinsdag
5 tot en met donderdag 7 september afwezig. In het
najaar volgt nog een laatste studiemeerdaagse.
Uiteraard kunt u voor urgente zaken op die dagen
terecht bij mijn collega Ton Harbrink.

Verhuisd
Aryan Albers, leerling van groep 1 uit de gemengde
groep 1-2 is per 1 juni verhuisd naar Deventer.
Aryan, heel veel succes op je nieuwe school De
Wereldwijzer.

Controle hoofdluis
Bij de laatste controle werd toch bij individuele
kinderen uit drie verschillende groepen hoofdluis of
neten gesignaleerd. Steeds opnieuw in die groepen
een waarschuwing uit laten gaan werkt blijkbaar niet
voldoende. Daarom in de bijlage opnieuw de algemene
brief hoe uitbraak van hoofdluis voorkomen kan
worden. Doet u allemaal mee, want alleen op die
manier is het onder controle te houden. Wel een
oproep voor de aanmelding van nieuwe luizenpluizers
omdat er twee ouders na de zomervakantie gaan
stoppen. Na iedere vakantie worden alle kinderen op
woensdagmorgen gecontroleerd en een keer extra
als dat in een groep nodig blijkt. Samen met een
groepje ouders
is de controle
dan snel
gebeurd. U kunt
zich aanmelden
bij Patricia
Klaasen of bij
mij.

Sportdag groep 7 en 8

De VakantieBieb-app is weer in gebruik
In de vorige
Nieuwsbrief
stond het al:
per 1 juni is de
app weer
actief. U kunt
gratis boeken
voor uw
kinderen en
voor uzelf
downloaden.
Van harte
aanbevolen.

Schoolreis naar
Emmen

Deze rol omvat de volgende taken:
- Jaarlijks opstellen en bewaken van de begroting en
resultatenrekening
- Financiële administratie, beheer bankrekening,
betalingen en machtigingen
- Jaarlijks opstellen van een financieel jaarverslag
en een balans
- Bewaking van budgetten.

De kleuters aten met het mooie weer buiten in een kring

De volgende oproep vinden we zo belangrijk dat we
deze in deze Nieuwsbrief opnemen, maar ook via de
bijlage verspreiden. We hopen dat iemand bereid is
om deze belangrijke functie op zich te nemen.

Word jij onze nieuwe Penningmeester?!
Onze oudervereniging is ontstaan vanuit de behoefte
om betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van de
school en is de spreekbuis van de ouders bij het
team. Dat is ook de reden dat bij vergaderingen van
de oudervereniging altijd leden van het team
aanwezig zijn. Het meest zichtbaar zijn echter de
activiteiten die door de oudervereniging worden
georganiseerd, met als jaarlijks hoogtepunt de
schoolreisjes. Maar dat is niet het enige. Ook het
Sinterklaasfeest, de Kerstviering, het
voorleesontbijt, carnaval, jaarvergadering en de
avondvierdaagse zijn activiteiten die vanuit de
oudervereniging worden georganiseerd.

Wat wij vragen:
- Inzicht/ervaring met een eenvoudige boekhouding
- Bereidheid om je tenminste drie jaar als
Penningmeester in te zetten
- Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) of
bereidheid om deze aan te vragen.
Wat wij bieden:
- Een bestuursfunctie waarin je helpt om
schoolactiviteiten medemogelijk te maken.
- Een respectvolle, informele werksfeer binnen het
bestuur
- Eerste jaar begeleiding van de huidige
Penningmeester, indien gewenst.
Procedure:
Heb je interesse in deze functie, neem dan contact
op met de huidige Penningmeester Femke Wolbrink.
Zij is te bereiken per mail,
femke.wolbrink@kpnmail.nl en, indien gewenst, zal zij
telefonisch contact met je opnemen.

Per het schooljaar 2017/2018 zoeken wij een
nieuwe Penningmeester.
Functieprofiel
De Penningmeester van de oudervereniging int de
vrijwillige ouderbijdragen en doet betalingen. Deze
houdt een nauwkeurige boekhouding bij, zodanig dat
van alle inkomsten en uitgaven een bewijsstuk kan
worden overlegd. De Penningmeester stort gelden–
die niet direct nodig zijn - op een spaarrekening.
Tevens ontwerpt hij/zij de begroting van het
volgend schooljaar en stelt de rekening en
verantwoording op over het afgelopen schooljaar en
presenteert deze tijdens de algemene
ledenvergadering. Het betreft een vrijwillige
functie, met een gemiddelde tijdsinvestering van
ongeveer 5 uur per maand.

Kleuterschoolreis

