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Voorwoord

In deze nieuwsbrief staan we stil bij
de afgelopen activiteiten en schenken we aandacht aan komende
gebeurtenissen.

Agenda juni
3 juni
Trouw Juf Femke & Bart
6 juni & 7 juni
Pinksteren + extra vrije dag

Open Huis ; wat een succes!

Dinsdag 17 mei stond het Open Huis op het programma. Het was
een groot succes en als school hebben we ons goed geprofileerd.
De clubjes en verenigingen hebben er samen nog een mooi geheel
van gemaakt en ook qua eten en drinken was er voldoende. Het
zonnetje erbij, maakte de avond compleet. Bij deze willen we alle
vrijwilligers, clubs/verenigingen, activiteitencommissie en lokale
bedrijven bedanken voor hun inzet en sponsoring. Het was top!

8 juni & 13 juni & 20 juni
Toetsweek CITO 3 t/m 7
10 juni
Cultuurmenu groep 5/6
14 juni
Vergadering AC
17 juni
Schoolreis + Kleuterfeest
19 juni
Vaderdag
27 juni
Cultuurmenu groep 5/6
22 juni
MR-vergadering
Belangrijke data juli :
8 juli
Studiedag:leerlingen zijn vrij!

Week van 11 juli
Oudergesprekken
14 juli
Doorschuifmiddag
18/19/20 juli
Afscheidsactiviteiten gr. 8
21 juli
Eindfeest + start vakantie

Mini-Ropa Run groep 8

Op vrijdag 20 mei deden de jongens van groep
8 mee aan de Mini Ropa Run. Een loop die
wordt gehouden om geld op te halen voor het
goede doel; het leven van kankerpatiënten zo
draaglijk mogelijk maken. Op de sponsorloop
hebben we hiervoor gelopen als school en is er
een bedrag van €500 opgehaald voor dit doel.
De jongens hebben in estafette vorm bijna 60
km afgelegd. Ondanks de regen genoten de jongens met volle teugen. Het was geweldige dag!

Verkeersprojecten

Afgelopen weken hebben alle groepen kunnen deelnemen aan verkeersprojecten. Zo hadden groep 5 t/m 8 op donderdag 19 mei een
remwegdemo. Daarnaast werd op woensdag 25 mei voor deze
groepen de ANWB Fietsmasters neergezet. Op diezelfde dag hadden de kinderen uit groep 1 t/m 4 een verkeersvoorstelling. Alle
kinderen hebben zodoende hun kennis over verkeer weer opgefrist.

CITO groep 8

Ontwikkelingen vernieuwbouw

Schoolreis + Kleuterfeest

Wist u dat?

Maandag 23 mei kregen alle kinderen uit groep
8 hun uitslag. De groepsscore is 536 en dat is
boven het landelijke gemiddelde van 534,8.
Een knappe prestatie waar wij trots op zijn!!
De kinderen hebben op hun eigen niveau gepresteerd en laten daarmee zien dat het eerder
gegeven schooladvies terecht is. De kinderen
zijn inmiddels allemaal ingeschreven op de vervolgschool. Juf Joscha heeft in juli nog een
overdrachtsgesprek met de vervolgschool.

Het afgelopen schooljaar hebben we flinke stappen gezet in de realisatie van vernieuwbouw.
Als volledig IKC team hebben we al twee verschillende brainstormsessies gehad, waarbij de
medewerkers in groepjes een moodboard moesten maken met ideeën/wensen voor het nieuwe
gebouw. Daarnaast is er ook gericht gekeken
naar de plattegronden en daar heeft iedereen
feedback op mogen geven. Deze bevindingen
neemt de architect, Evert van Kampen, weer
mee in zijn voorlopig ontwerp. Dit schooljaar zal
er nog twee keer een bouwteamoverleg plaatsvinden. Dit is een kleiner groepje, waarin een
Trouw Juf Femke
leerkracht, PM-er, directeur, locatieleider en
Op vrijdag 3 juni stappen Juf Femke en Bart in mensen vanuit de gemeente bij aansluiten. Op
het huwelijksbootje. Kinderen uit 5 t/m 8 zijn
27 juni zitten zij ‘s middags samen om de verdie middag uitgenodigd voor de ceremonie en schillende aannemers te bespreken, die zich
kinderreceptie. Hierbij nogmaals het verzoek
hebben aangemeld na de gunningsfase. Voor
aan ouders om het vervoer onderling zelf te or- volgend schooljaar is het bedoeling dat we voor
ganiseren en daarbij zoveel mogelijk te carpoo- de meivakantie uit het hoofdgebouw gaan. U
len. Juf Femke heeft kunnen ruilen met collekrijgt t.z.t. hierover nog extra informatie. Globaal
ga’s, waardoor zij op donderdag 9 en vrijdag 10 ziet de planning er als volgt uit:
juni afwezig is. Wij wensen Juf Femke en Bart Mei 2023 : start sloop– en heiwerkzaamheden
een onvergetelijke dag en huwelijksweek toe.
September 2024 : oplevering van het nieuwe
gebouw.
Dit is uiteraard allemaal onder voorbehoud.

Het duurt nog heel even, maar op vrijdag 17
juni is het feest voor alle kinderen. De kinderen
uit groep 3 t/m 8 gaan gezellig naar De Efteling
en de kinderen uit groep 1/2 hebben het
Kleuterfeest. Op dit moment zijn we samen met
de activiteitencommissie alle laatste voorbereidingen aan het treffen. Vrijdag 10 juni zal er
nog een laatste update komen met alle tips en
aandachtspunten. Bij deze nog een laatste
reminder om de betaling voor de schoolreis
te voldoen. Alvast bedankt hiervoor.

• Er zaterdag 4 juni van alles te doen is bij de

Dijkfeesten?

• Wij op dinsdag 7 juni extra vrij zijn?
• De kinderen hierdoor een extra lang Pinkster-

weekend hebben?

• Er voor volgend schooljaar nog luizenpluizers

worden gezocht?

• In de bijlage een flyer te zien is, waar het

e.e.a. wordt uitgelegd hierover?

• Er nog zo’n 7 weken school zijn tot aan de

zomervakantie?

• Wij al druk bezig zijn met de voorbereiding

voor volgend schooljaar?

• De studiedag van vrijdag 8 juli doorgaat vol-

gens planning?

IKC Ontwikkelingen

Het schooljaar loopt richting het einde en dat
betekent ook dat we weer een jaar verder zijn
met onze IKC ontwikkeling. Het eerste halfjaar
hebben de werkgroepen hun advies kunnen
uitbrengen over de verschillende onderwerpen.
Op dit moment zijn Coen Kaijser en Mandy de
Baere bezig met het schrijven van het IKC–
beleidsplan. Vrijdag 8 juli zullen we weer als
volledig IKC team samen zitten om de stand
van zaken te bespreken en de activiteiten richting de toekomst te inventariseren. Tot nu toe
loopt de harmonisatie voorspoedig. Bedoeling
is dat we komende 2 schooljaren nog gebruiken om alles perfect te harmoniseren.

• De kinderen dan vrij zijn?
• De kinderen op vrijdag 22 juli ook vrij zijn?

