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Om te beginnen…..

Nieuws……

Laatste periode.
Tijd vliegt en zo zijn we alweer begonnen aan de
laatste periode van dit schooljaar. Deze zal
naast afronding ook in het teken staan van een
voorbereiding op het komende schooljaar.
Binnenkort starten we met de Cito-toetsperiode.
Hiermee krijgen we een overzicht van de
resultaten van ons onderwijs op school-,
groeps- en leerlingniveau. Dat geeft ons dan
weer handvatten voor het onderwijsprogramma
voor het komende schooljaar.
Ook zijn we al voorzichtig naar de bezetting van
de groepen aan het kijken. Dit is ieder jaar wel
weer een gepuzzel, omdat er veel zaken hierin
een rol spelen. De verwachting is dat we in de
week van 20 juni het plaatje zo goed als
compleet hebben. Dat is ook wel handig, omdat
in de week erna de wisselmiddag op de rol staat.
Maar voor het zover is, wacht ons nog een
aantal hele leuke activiteiten (de agenda
onderaan deze Nieuwsbrief puilt in ieder geval
uit). Het is dan ook aan te raden om ook deze
nog even na te lezen.
Kortom; we gaan nog een aantal enerverende
weken tegemoet!
Bob Koopman

Schoolreis
Met de intrekking van de meeste coronamaatregelen leek het wel of heel Onderwijsland
toch nog op schoolreis wilde (wij dus ook!). Al
snel liepen we tegen een aantal praktische
zaken
aan.
Allereerst
bleken
alle
busmaatschappijen overstelpt te worden met
aanvragen. We kregen dan ook regelmatig een
“nee” te horen op onze vraag om busvervoer te
regelen op “onze” schoolreisdag, donderdag 16
juni. Het gevolg: we moesten overstappen op 2
schoolreisdagen. Zo behouden groep 6 en 7 hun
schoolreis op donderdag 16 juni. De overige
groepen (groep 1/2 t/m 5) gaan op dinsdag 21
juni.
Daarnaast bleken de vervoerskosten en de
kosten voor de accommodaties (flink) gestegen
en dat doet een aanval op het beschikbare
budget.
Dat budget is ten opzichte van voorgaande jaren
ook ingeperkt, omdat ook de schoolreisbijdrage
net als de Ouderbijdrage vrijwillig is.
Desondanks hebben we toch doorgezet en dan
zien we daarna wel verder.
Dus:
• We gaan op schoolreis!
• Groep 6 en 7 op donderdag 16 juni
• Groep 1/2 t/m 5 gaan op dinsdag 21 juni
• Waarheen blijft nog even geheim
• Meer informatie volgt nog
• Zeker is dat we graag ouders als
begeleiding mee willen laten gaan
• Ook daarover volgt binnenkort meer info
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Om alvast naar uit te kijken….
Het vakantierooster voor het komend schooljaar
is inmiddels bekend. Hieronder tref je de juiste
data:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksterweekend
Zomervakantie

22 t/m 30 oktober 2022
24 dec. t/m 8 jan. 2023
25 feb. t/m 5 mrt. 2023
7 t/m 10 april 2023
22 april t/m 7 mei 2023
18 t/m 21 mei 2023
27 t/m 29 mei 2023
08 juli t/m 20 aug. 2023

Let op: zoals je wellicht al weet heeft het kabinet
nog een plan opgevat om de kerstvakantie met
een
week
te
verlengen,
waarbij
de
zomervakantie van 6 naar 5 weken gaat. Dit
alles heeft te maken met ervaringen vanuit de
coronaperiode. Het plan moet nog door de beide
Kamers goedgekeurd worden. Het kan dus zijn
dat het vakantierooster hierdoor aangepast gaat
worden!
Koningsspelen
Wat hebben we dit jaar kunnen genieten van de
Koningsspelen! De hele dag bleef het
oranjezonnetje schijnen en dat maakt zo’n dag
extra feestelijk.
Maar niet alleen dat maakte de dag bijzonder.
Doordat we het twee jaar zonder Koningsspelen
hebben moeten doen, wilden we dit jaar flink
uitpakken. Nou, dat is gelukt! Vooral dankzij de
enorme inzet van Micha en Nick die een
compleet obstacle-run parcours hadden opgezet
in het park (we hebben zelfs in De Molenkruier
gestaan!). De groepen 5 t/m 8 hebben er in
ieder geval enorm van genoten!
Maar ook voor de lagere groepen was er een
prachtprogramma met vele sportieve spelletjes
op het plein en maar liefs twee springkussens.
Dankzij de binnengekomen Ouderbijdrage was
deze dag te realiseren.
De opening en sluiting met de hele school op het
plein maakte deze dag helemaal af!
Met dank aan al die ouders die ons op deze dag
hebben geholpen. Fijn dat het eindelijk ook weer
kon!

Ouders….
Schoolreis bijdrage!
Zoals je al in deze Nieuwsbrief kunt lezen, gaan
we dit jaar (eindelijk) weer op schoolreis. Als
(vrijwillige) bijdrage vragen wij € 25,00 per
kind om de kosten te kunnen dekken.
Voor de duidelijkheid: wij vinden het van belang
om dit jaarlijks gebeuren samen te doen, dus
geen kind wordt van deelname uitgezonderd!
Eind mei zal ik de automatische incasso voor het
schoolreisje
uitvoeren.
Heb
je
geen
automatische machtiging afgegeven maar wel
aangegeven dat je de bijdrage na oproep in de
Nieuwsbrief zal overboeken, dan is een
(dringend) verzoek om dit uiterlijk vóór 31 mei
ook daadwerkelijk te doen. Vergeet daarbij niet
de naam van je kind en de groep te vermelden!
Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Vanessa Koelé

Agenda nieuws…..
Musical groep 8
Over 2 maanden staat groep 8 op het podium
van
De
ToonZaal
te
shinen
in
hun
afscheidsmusical. Direct na de meivakantie
starten de repetities voor dit jaarlijkse festijn.
Om nog beter op het podium te kunnen staan,
krijgt groep 8 een aantal workshops die hen
verder helpt in het zang- en acteerwerk. Op
dinsdag 10 mei starten we met een workshop
“Zang”. Vrijdag 13 mei gaan we met spel- en
improvisatie aan de slag. En we eindigen met
een workshop “Mono- en dialogen” op dinsdag
17 mei.
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We dansen er op los!
Op dinsdag 24 mei gaan bij de groepen 1-4
alle remmen los in de workshop “Urban Dance”.
Kleurrijk
Als afsluiting van de workshops “Around the
world” gaan op woensdag 25 mei de groepen
5, 6 en 7 zich verdiepen in de kunsten van
Ndebele Art. Deze kleurrijke Afrikaanse
kunstvorm zal veel kinderen inspireren.
Hip-hop
Op dinsdag 31 mei gooien ook de groepen 7
en 8 de heupen los. Zij krijgen die dag een
workshop Hip-hop!
Poes, waar ben je……
Koning Poes is verdwenen. Hij is eerder moet op
IJsselstee gezien. Maar ja, waar? Groep 1/2B
gaat op woensdag 1 juni helpen zoeken en
groep 1/2A doet dat ook, maar dan op vrijdag
3 juni!

Dat is gek….
De groepen 1/2 gaan woensdag 8 juni kijken
naar de voorstelling “Raar”. Grote mensen doen
in de ogen van kinderen best wel eens raar…..,
maar ja, wat is dan “gewoon”
How are you?
Na vele jaren Engels te hebben gehad, kan
groep 8 op vrijdag 10 juni laten zien wat zij
hiervan heeft opgestoken. In samenwerking
met het Anna van Rijncollege krijgen de
kinderen op een speelse wijze een test
voorgeschoteld die hun Engelse vaardigheid op
verschillende gebieden gaat toetsen. En dat
allemaal onder het motto: Xpress Yourself!

In de bus
Op donderdag 16 juni stappen groep 6 en 7
in de bus voor hun schoolreis. Waar die hen
heen brengt? Dát houden we nog even geheim!
Lekker dansen!
Terwijl de kinderen van groep 6 en 7 op weg
gaan naar hun schoolreisbestemming, slaan de
groepen 3,4,5 en 8 aan het dansen. Zij krijgen
op donderdag 16 juni een workshop Afrodans!
De laatste…..
studiedag van dit jaar staat gepland op vrijdag
17 juni. Alle kinderen zijn dan vrij!
In de boot genomen…
Groep 4 gaat op maandag 20 juni een bezoek
brengen aan de Museumwerf in Vreeswijk. Daar
gaan ze van alles zien en horen over de
scheepsbouw in vroegere tijden.

Tata….
Groep 5 gaat op maandag 16 juni naar
Theater De Kom om daar een concert bij te
wonen.
Dit
naar
aanleiding
van
het
instrumentencircuit eerder dit schooljaar.
Ook de bus in
Dat gaat op voor de kinderen van groep 1/2
tot en met groep 5. Op dinsdag 21 juni
komen om 8.30 uur de bussen voorrijden om
hen naar hun schoolreisbestemming te brengen.
Waarheen?....Dat houden we nog even stil!
Het laatste rapport alweer…..
gaat mee op vrijdag 24 juni. Natuurlijk is er
weer tijd ingeruimd om het rapport van je kind
met de leerkracht(en) te bespreken. De
rapportgesprekken vinden plaats op maandag
27 en donderdag 30 juni.
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Wisselmiddag
Met het einde van het schooljaar in zicht blikken
we vast vooruit naar de periode ná de
zomervakantie. Het is dan zeker al prettig als je
kind vast kennis kan maken met de leerkracht
van volgend jaar. Ook krijgt het al wat
informatie over wat het volgend jaar allemaal
gaat leren.
De wisselmiddag vindt plaats op dinsdag 28
juni.
Kinderen die ná de zomervakantie bij ons op
school gaan starten zijn ook voor deze middag
uitgenodigd.
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Juli 2022
Groep 5 naar Museumwerf
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag groep 8
Laatste schooldag
Start zomervakantie om
14.00 uur

Tenslotte……
Dit was weer het nieuws voor deze maand.
We wensen je vast een vrolijk zonnig
Hemelvaart- en Pinksterweekend toe.
Natuurlijk zullen er in de loop van de maand nog
meer nieuwtjes naar boven komen. Die
versturen we dan wel met de schoolapp of ze
komen via de schoolmail naar je toe. Hou ze dus
goed in de gaten!
En voor wat de Nieuwsbrief betreft: graag tot de
volgende editie!

Mei 2022
Suikerfeest
Moederdag
Workshop zang groep 8
Spel- en improvisatiedag groep 8
Workshop monologen groep 8
Workshop Slinkachu groep 8
Workshop Graffiti groep 7
Workshop Urban dance groep 1-4
Workshop Ndebele art groep 5-7
Hemelvaartweekend
Workshop Hip-Hop groep 7 en 8
Juni 2022
Groep 1/2B naar IJsselstee
Groep 1/2A naar IJsselstee
Pinksterweekend
Workshop 2 Hip-hop groep 7 en 8
“Raar” in groep 1/2
Groep 8 Xpress Yourself!
Schoolreis groep 6 en 7
Workshop Afro dans groep 3,4,5,8
Studiedag team. Alle kinderen vrij!
Vaderdag
Groep 4 naar de Museumwerf
Groep 5 naar De Kom
Schoolreis groep 1 t/m 5
Workshop Graffiti groep 7
Workshop Slinkachu groep 8
2e rapport mee naar huis
Rapportgesprekken
Wisselmiddag.
Rapportgesprekken
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