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Verjaardagen
Meivakantie
Maandag 17 mei

Woensdag 19 mei
Donderdag 20 mei
Vrijdag 21 mei
Zaterdag 22 mei
Dinsdag 25 mei
Woensdag 26 mei
Donderdag 27 mei
Zaterdag 29 mei

Cato en Sophia zijn in de meivakantie
4 geworden en gestart in groep 1D
Fatih wordt 4!
Sophia wordt 5!
Marith wordt 12!
Juf Karin wordt 49!
Lieke wordt 4!
Matthijs wordt 5!
Suus wordt 9!
Sophia wordt 6!
Tim wordt 8!
Zoë wordt 11!
Juf Yvon wordt 36!
Rosa wordt 10!
Vera wordt 10!
Isabella wordt 6!

Groep 1D
Groep 1D (gestart)
Groep 1/2B
Groep 8B
Administratie
Groep 1D (start)
Groep 1/2A
Groep 5B
Groep 1/2A
Groep 4B
Groep 7B
Groep 4B
Groep 6B
Groep 6A
Groep 1/2B

(Alvast) van harte gefeliciteerd allemaal!
Agenda
Maandag 17 mei
Woensdag 19 mei
Zondag 23 mei
Maandag 24 mei

Ouderraadvergadering
MR-vergadering
Eerste Pinksterdag
Vrij
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Meester Tim aan het woord
Dit is de tweede versie van de kortere nieuwsbrief. De bedoeling is dat deze iedere twee weken
verschijnt, om u nog beter op de hoogte te houden van wat er op school gebeurt. We horen graag
wat u van dit concept vindt en tips zijn altijd welkom!
We zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen voor volgend schooljaar. In de media heeft u
wellicht gehoord dat er, door de Corona-pandemie, extra geld voor het onderwijs ter beschikking
wordt gesteld. Dit noemen ze het Nationaal Programma Onderwijs. Op dit moment maken we een
schoolscan om te kijken waar we eventueel stagnatie hebben opgelopen in de ontwikkeling van
zowel de school als de kinderen. Dit geldt zowel op het cognitieve als op het sociale vlak en ook
wordt gekeken naar executieve functies. Op basis van deze scan kan er eventueel extra geld
geïnvesteerd worden binnen onze school, bijvoorbeeld in personeel, waardoor we nog druk bezig
zijn met het invullen van de formatie voor volgend jaar. Dit proces wordt doorlopen in nauwe
samenspraak met team en MR, zodat we tot een plan komen, waar we allemaal achter kunnen
staan. Aanstaande woensdag is ook een MR-vergadering gepland waarbij dit het hoofdonderwerp
zal zijn. Begin juni moet de schoolscan klaar zijn en dan wil ik ook graag weer een ‘Koppen bij
elkaar’-ochtend organiseren, om onze plannen met u te delen. De datum voor de volgende
‘Koppen bij elkaar’ zal ik in de volgende nieuwsbrief, van 31 mei, met u delen.
De volgende nieuwsbrief verschijnt dus op maandag 31 mei. Als u nog stukjes wilt aanleveren kan
dit t/m zondag 30 mei.

Gym
Na de meivakantie vinden de gymlessen in principe buiten plaats, maar hier consequent aan
vasthouden is helaas niet haalbaar met het Nederlandse
klimaat. De gymdocenten zullen een dag van tevoren beslissen
of er wel of niet buiten gegymd wordt. In de basis vindt de
gymles buiten plaats, maar mocht het toch binnen zijn zult u
een dag van tevoren via Parro op de hoogte gesteld worden.
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Leerlingenraad
Afgelopen woensdag was dan eindelijk de eerste
bijeenkomst van de nieuw opgerichte leerlingenraad.
Bij de verkiezingen tijdens de Koningsspelen zijn de
volgende leerlingen in de leerlingenraad gekozen:
Arayan (5a), Suus (5b), Zuzanna (6a), Finette (6b),
Noah (7a) en Mena (7b).
Zoals u op de foto kunt zien vond de eerste
vergadering buiten plaats, in verband met de huidige
coronamaatregelen. Ook was het voor de kinderen
leuk om zo al een keer te ervaren hoe het is om
buiten te werken, wat natuurlijk straks hopelijk meer gaat gebeuren als een aantal buitenklassen
zijn ingericht op het nieuwe schoolplein
We zijn we gestart met een voorstelrondje, waarbij de kinderen zich moesten voorstellen aan de
hand van een voorwerp. Verder hebben we het deze eerste bijeenkomst gehad over hoe we ons
gaan voorstellen aan de rest van de school (poster in de school), wat de rollen zijn binnen de
leerlingenraad, of er al ideeën (schoolplein en weektaak) zijn waar de leerlingen het over zouden
willen hebben. De bedoeling is uiteindelijk dat de leerlingenraad zelf iedereen op de hoogte brengt
van alles en veel zelf regelt. We doen het nu nog veel samen, maar gaan het steeds meer
overdragen aan de leerlingen. Ze waren erg enthousiast. Volgend schooljaar (als er weer twee
nieuwe leerlingen aangesloten zijn vanuit de nieuwe groepen 5) willen we de leerlingenraad nog
op een feestelijke manier 'aftrappen'. De volgende vergadering zal zijn op woensdag 9 juni.

Sponsorloop
Tijdens de Koningsspelen hebben we, zoals u weet, een sponsorloop georganiseerd, waarmee we
hopen alle doelen die we met ons nieuwe schoolplein hebben te kunnen realiseren. Daarnaast is
er ook een flessenactie opgestart. Voor de sponsorloop merken we dat er nog steeds betalingen
binnenkomen en daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Op dit moment staat de teller al op circa
Eur 7.600,-, waar we natuurlijk erg blij mee zijn! U kunt nog bijdragen storten t/m 30 mei. Op 31
mei willen we, in de volgende nieuwsbrief, bekend maken wat het totaalbedrag is geworden. We
willen dan ook het totaal van de flessenactie bekend maken, zodat we een totaalbedrag namens u
en de kinderen kunnen toevoegen. We bekijken nog, samen met de Leerlingenraad, of we één
specifiek onderdeel van het nieuwe plein uit deze fantastische opbrengst kunnen bekostigen!
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Tabitha’s got Talent
Omdat ons Open Podium, of zoals we het tegenwoordig noemen ‘Tabitha’s got Talent’, voor het
tweede achtereenvolgende jaar niet door kan gaan, hebben we besloten om in de nieuwsbrief een
nieuwe rubriek op te nemen. In deze rubriek kunnen de kinderen hun talenten laten zien. Als ze
iets heel goed kunnen, of trots zijn op iets wat ze gemaakt hebben, kunnen ze dat in deze rubriek
delen. Deze keer staan we even stil bij Eefje, uit groep 8a, die heel goed kan dansen en binnenkort
meedoet aan een online, internationale, danswedstrijd:
Geschreven door de (trotse) moeder van Eefje:
‘In deze rare tijden is het ook leuk om bijzondere dingen te melden. Ondanks het
niet kunnen dansen in de dansschool en geen wedstrijden in theaters, gebeurt
er nog veel. Zo heeft Eefje het afgelopen seizoen, samen met haar dansmaatjes
online aan wedstrijden mee gedaan. Dat vergde best wat creativiteit.
Door haar deelname aan de worldcup in 2018 en haar winnen van het NK met
haar solo en duo, is ze uitgenodigd om mee te
doen aan de wereldwijde wedstrijd van IDO
(Internationale Dance Organisation) Zij heeft zich
inmiddels met haar solo modern, duo modern en
duo showdance geplaatst voor de 2e ronde, waar zij binnen WestEuropa gaat strijden voor een plek in de 3e ronde, waar de 30 beste
performances per Continent-deel gaan strijden voor een plek in de
4e ronde Continent tegen Continent. Deze wedstrijden zullen online worden uitgezonden.
De 2e ronde West-Europa wordt uitgezonden op 23 mei.’
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