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Nieuw op school
Jarig
Maandag 13 mei was Bradley Speelman jarig, wij feliciteren hem alsnog van harte met zijn verjaardag.
Ook feliciteren wij Husna Goelab, Arham Bajwa, Indira Voost, Jens Dingemanse, Alicja Podsiadlo, Jaïr
Voost en Alicia Alblas met hun verjaardag.

Vakantierooster 2019-2020
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Voor het aankomende schooljaar is het vakantierooster vastgesteld. Naast het vakantierooster kunnen
er nog studiedagen worden ingeroosterd. Op dit moment wordt er gewerkt aan de groepsbezetting en
het lesrooster voor het schooljaar 2019-2020. De studiedagen zijn op dit moment nog niet vastgesteld.
Zodra de studiedagen zijn besproken en vastgesteld zijn in de MR Medezeggenschapsraad, kunnen deze
dagen ook in het vakantierooster worden opgenomen.
Hieronder vind u alvast het vastgestelde vakantierooster.
Herfstvakantie
zaterdag
20-10-2019
Sintviering
donderdagmiddag
05-12-2019
Kerstvakantie
zaterdag
21-12-2019
Voorjaarsvakantie
zaterdag
15-02-2020
inclusief studieweek
Goede Vrijdag
vrijdag
10-04-2020
de
2 Paasdag
maandag
13-04-2020
Meivakantie
zaterdag
18-04-2020
Hemelvaart
donderdag
21-05-2020
2de Pinksterdag
maandag
01-06-2020
Zomervakantie
donderdag
16-07-2019

t/m

zondag 27-10-2019

t/m
t/m

zondag 05-01-2020
zondag 01-03-2020

t/m
t/m

dinsdag 05-05-2020
vrijdag 22-05-2020

t/m

zondag 30-08-2020

Minivierdaagse groep 1 t/m 4
Afgelopen week hebben de kinderen 4 dagen hun best gedaan. Het was weer een gezellige en sportieve
aangelegenheid.

Gezocht
Wij zoeken een luizenouder, om de kinderen na elke schoolvakantie te controleren. Aanmelden kan bij:
Annelies de Bruyn, tel: 0647470691
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Ontwikkelingen schooltijden
Binnen het onderwijs zijn constant nieuwe ontwikkelingen gaande. Ontwikkelingen die ten goede komen
aan de kwaliteit van ons onderwijs. M.b.t. het kwalitatieve oogpunt is er in de afgelopen jaren ook
gesproken over de huidige schooltijden. Binnen de MedezeggenschapsRaad (MR) is het onderwerp
schooltijden meerdere malen besproken. Vanuit de gesprekken tussen de personeels- en oudergeleding
van de MR en de directeur is er een projectplan opgesteld om per het nieuwe schooljaar naar andere
schooltijden te gaan.
Bij andere schooltijden, hoort ook een andere organisatie. U zult dit in de middag merken: uw
zoon/dochter is eerder uit.
Bij het veranderen van schooltijden vinden we het belangrijk, dat we ook van u als ouder/verzorger input
krijgen. Daarom zullen er op dinsdag 21 mei een 3-tal momenten zijn, waarop u met de directie kunt
praten over deze verandering.
08:00 uur tot 09:00 uur
13:00 uur tot 14:00 uur
16:00 uur tot 19:00 uur
Op bovenstaande tijden kan de directeur, Arnold Eijgelsheim, u ontvangen in de aula.
Wat wordt er van u gevraagd?
Welke kansen ziet u bij het overgaan naar andere schooltijden?
Welke belemmeringen en oplossingen ziet u voor zich bij het overgaan naar andere schooltijden?
Wat moet u weten?
De school zal voor in ieder geval de eerste 2 jaar het volgende lesrooster gaan draaien:
Maandag
08:15 tot 14:15 uur
Dinsdag
08:15 tot 14:15 uur
Woensdag
08:15 tot 12:15 uur
Donderdag
08:15 tot 14:15 uur
Vrijdag
08:15 tot 14:15 uur
Graag ontvangen we input onder het genot van een kopje koffie of thee, Tot de 21 e mei.
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Begin schooldag
Kwaliteit van het onderwijs begint bij de intrinsiek motivatie van de kinderen. Intrinsieke motivatie
wordt in vaktermen ook wel eigenaarschap genoemd. Door eigenaar te zijn van je leerproces maak je
keuzes die ten dienste staan van je ontwikkeling. In de afgelopen ander halfjaar heeft het team ervoor
gezorgd dat de kinderen om 08:15 uur binnen kunnen komen en tijdens de inloop aan een
activiteit/leerdoel kunnen werken. De kinderen werken vanuit motivatie aan hun taak. Om 08:30 uur
sluiten we de deuren en is het belangrijk, dat er rust in de school is en dat iedereen zijn of haar taak uit
kan voeren. Dit geldt voor zowel de leerling als voor de leerkracht.
Kwaliteit van het onderwijs hangt niet alleen af van het hebben van eigenaarschap. Maar ook van het
hebben van voldoende tijd. Tijd om met je taak bezig te zijn, tijd om je nieuwe leerstof/onderdelen
eigen te maken.
Voor de leerkrachten betekent tijd – tijd voor het kind - . Tijd voor het kind om hem/haar te begeleiden
en te coachen. Vanaf 08:30 uur tot aan het eind van de ochtend en vanaf 13:15 uur tot eind van de middag
vraag ik aan de leerkrachten, hun tijd zo in te richten dat uw zoon/dochter kwalitatief goed onderwijs
krijgt. Dit betekent dat de leerkrachten, dan ook de ruimte moeten hebben om met de leerlingen aan de
slag te kunnen zijn.
Wat betekent dit voor de 1e schooldag na de hemelvaart, 3 juni.
Vanaf maandag 3 juni kan alleen nog de hoofdingang gebruikt worden, als u uw zoon/dochter naar school
brengt na 08:30 en na 13:15 uur.
De deur bij de onderbouw zal dan niet meer worden open gedaan.
Uw zoon/dochter kunt u dan alléén naar binnen laten gaan. Waarna hij/zij zelf naar de groep loopt of
door een van de leerkrachten bij de hoofdingang wordt opgevangen en mee zal lopen naar de klas.
Ouders die in de onderbouw bij het gaan van de 2e bel de school willen verlaten, verzoeken we vriendelijk
om de hoofduitgang te gebruiken. Hierdoor zorgen we er samen voor dat de deur in de onderbouw na
08:30 uur gesloten blijft.
Wat betekent dit voor de periode van 13 t/m 21 mei?
Aan de teamleden vraag ik om bovenstaande in acht te nemen. Dit betekent dat zij u bij het sluiten van
de deur naar de hoofdingang zullen verwijzen. Wellicht zal dit in het begin misschien een ongemakkelijk
gevoel geven, zowel voor de teamleden als voor u als ouder/verzorger.
Het is toch immers een kleine moeite om even de deur open te doen. Voor een teamlid is het lastig om u
naar de hoofdingang te verwijzen. Hiervoor vraag ik dan ook uw begrip.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben m.b.t. bovenstaande, dan bent u van harte welkom om even
binnen te stappen. Ben ik op dat moment niet in de gelegenheid, om u te woord te staan, dan maak ik
graag een afspraak met u.
Hopende u voor zover voldoende op de hoogte te hebben gebracht.
Arnold Eijgelsheim
directeur
(N.B.: door voor de officiële lestijd ruimte te bieden van 15 minuten per dagdeel om de school te betreden. Kunt u of uw zoon/dochter er voor zorgen dat, bij
het sluiten van de schooldeuren, de lessen gevolgd kunnen worden. Na 08:30 uur en 13:15 uur wordt binnen komst als te laat gezien en zal dit opgenomen worden
in het leerling administratiesysteem. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op deze registratie. Bij veelvuldig te laat binnen komen wordt dit opmerkt als
ongeoorloofd schoolverzuim en is de school verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar).
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Klassenagenda
Toetsen

Thema’s

Groep 1/2a

Groei & bloei

Groep 1/2b

Groei & bloei

Groep 3

Groei & bloei

Groep 4

Groei & bloei

Groep 5

Alles apart: week 12

Groep 6

Alles apart: hoofdstuk 11

Groep 7

Alles apart

Groep 8

Milieu en kringloop

Mei 2019
Wo.
Di.
Di.
Do/vr.

22 mei
21 mei
28 mei
30/31 mei

Korfbaltoernooi
Unieke zaken
Bonte hond vadertje & moedertje
Hemelvaartsdag

groep 3 t/m 7
groep 3
groep 6
vrij

Leerlingen groep 4 vrij!
Pinksteren

groep 4 vrij
vrij

Juni 2019
Wo.
05 juni
Zo/ma. 9/10 juni
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