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Beste ouders,

SCHOOLBIBLIOTHEEK

Bijna Pinksterweekend. U krijgt van ons weer een
ouderkrant, nummer 10 van dit jaar.
We willen u graag informeren over het laatste nieuws
op school. Gaat u er even 5 minuutjes voor zitten dan
bent u weer helemaal op de hoogte.

Afgelopen maandag 13 mei zijn er voor de laatste keer
boeken uitgeleend via onze schoolbibliotheek. Verzoek
van de bibliotheekmoeders aan de ouders om er voor
te zorgen dat alle boeken weer ingeleverd zijn op
maandag 27 mei.

Ingeborg Schrama, directeur

CITO EINDTOETSEN GROEP 1 T/M 7
EXTRA VRIJE DINSDAG 21 MEI!!!
Zoals u ook al in onze schoolgids en activiteitenkalender
heeft kunnen lezen, hebben wij dinsdag 21 mei een
studiedag op school. Dit is de dinsdag meteen na
2e Pinksterdag.
Dit betekent dat alle kinderen die dag vrij zijn.
De school is dan gesloten! Een extra lang weekend dus
voor iedereen.

Het is elk jaar de gewoonte en ook nu houdt het alle
leerkrachten en alle kinderen weer bezig: toetsen.
In de groepen 1 t/m 7 worden vanaf maandag 13 mei
drie weken lang de Cito eindtoetsen afgenomen.
Hieruit zal blijken hoe de kinderen zich het afgelopen
schooljaar hebben ontwikkeld. De resultaten zult u
terugzien op het laatste schoolrapport van eind juni.

KLEUTERMUSICAL GROEPEN 2
PERSONEEL
Op donderdag 18 april is juffrouw Renske van groep
3B voor de tweede keer mama geworden van
dochter Saar. Zij maakt het heel goed net als de
trotse ouders en zusje Fem. Proficiat namens ons
allen. Juffrouw Renske wordt na de zomervakantie
weer terug verwacht op school.
Juffrouw Sandra Raaijmakers van groep 1C is vanaf
deze week weer terug op school na haar
zwangerschapsverlof. Zij zal voortaan werken op de
maandag, dinsdag en woensdag. Op de donderdag en
vrijdag blijft juffrouw Inge de leerkracht van deze
groep.
Juffrouw Sandra van den Heuvel van groep 1B gaat
vanaf volgende week met zwangerschapsverlof, dat
is een weekje eerder dan gepland. Ze verwacht begin
juli haar tweede kindje en zal pas weer op school zijn
na de zomervakantie. Vanaf maandag 27 mei zal
juffrouw Inge op de maandag en dinsdag de
leerkracht van deze groep zijn.

Sinds enkele jaren is het bij ons op school gebruikelijk
dat de kinderen van groep 2 op het eind van het
schooljaar een musical opvoeren. Deze musical met de
naam “Het speelgoedparadijs” is de afsluiting van hun
kleuterperiode. Op woensdag 29 mei treedt groep 2A op
en op donderdag 30 mei groep 2B. Op beide dagen start
de musical om 19.00 uur.

KONINGSSPELEN
Op 26 april hebben we met alle kinderen van onze
school de Koningsspelen gevierd. Kinderen van de
groepen 1 t/m 4 hebben heel erg hun best gedaan om
zoveel mogelijk blokjes via een circuit naar de overkant
te brengen. Ieder blokje stond symbool voor een
product voor de “super-sociaal”.
Kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben rondjes gerend
om het schoolplein en daarmee geld opgehaald.
Alle kinderen hebben erg hun best gedaan ondanks het
regenachtige weer…..
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Wij willen alle ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s
bedanken die de kinderen zo goed hebben
aangemoedigd, fijn!!! Wij laten zo snel mogelijk weten
hoeveel geld er is opgehaald.
Nog niet alle kinderen hebben hun geld ingeleverd van
de koningsspelen. Het zou fijn zijn als dit zo snel mogelijk
gebeurt dan kunnen wij de opbrengst bekendmaken.

Eigenlijk gaat het dan om het verzoek om vrijstelling
van de leerplicht.
Om teleurstellingen te voorkomen toch nog een keer de
belangrijkste zaken op een rij.
Kinderen zijn in Nederland vanaf 5 jaar leerplichtig.
Dit is bij wet geregeld. Die leerplicht geldt voor alle
schoolweken dus ook voor de laatste en eerste weken
van een schooljaar.

EXTRA LUIZENMOEDERS/VADERS GEZOCHT
Hierbij nogmaals een dringende oproep voor
luizenmoeders of vaders. We zijn op zoek naar ouders
die elke woensdag na een vakantie de kinderen van
groep 1 t/m 8 kunnen controleren op hoofdluis en
eventueel ook op andere dagen als er in een klas luizen
zijn gevonden. Als u wat van uw tijd kunt missen laat het
ons dan weten. We zouden er ontzettend mee geholpen
zijn. U kunt zich aanmelden bij juffrouw Mijke van
Lieshout of Franklin Mansvelders.
Tip: heeft uw kind eitjes, dan kunt u het haar het beste
insmeren met pure conditioner, na 20 minuten
uitspoelen en goed uitkammen. Op deze manier krijgt u
de eitjes er beter uit.

TREKTOCHT GROEPEN 7
Maandag 27 mei t/m woensdag 29 mei gaat groep 7A
van juffrouw Ines op 3-daagse trektocht. Groep 7B van
juffrouw Emily en juffrouw Diny gaat van woensdag
29 mei t/m vrijdag 31 mei. Ze brengen de dagen door in
Someren-Heide en zullen o.a. excursies gaan doen en
boerenbedrijven bezoeken. Een belangrijk onderdeel
van deze 3 dagen is natuurlijk ook dat ze samen werken,
elkaar helpen en 3 dagen alles met elkaar delen. Het is
samen fietsen, samen eten, samen slapen en natuurlijk
ook veel samen lachen.

VAKANTIE
Nu de zomervakantie in het zicht komt krijgen we ook
weer steeds vaker aanvragen voor verlof in de week
voor en de weken na de zomervakantie.

In de leerplichtwet staat beschreven welke situaties wel
en welke ook niet in aanmerking komen voor vrijstelling
van de leerplicht. In deze wet staat bijvoorbeeld dat
onder andere het eerder vertrekken of later terugkomen
omdat het druk is op de weg, vakantie van andere
kinderen in het gezin, een uitnodiging van familie of
vrienden om mee te gaan of het gebrek aan andere
boekingsmogelijkheden (vaak omdat er te laat is
geboekt) GEEN reden zijn voor vrijstelling. In dit soort
gevallen wordt er dan ook geen verlof verleend.
Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van
de directeur of leerplichtconsulent wordt gezien als
ongeoorloofd schoolverzuim. Dit kan leiden tot een
proces-verbaal.
Op school kunt u een folder vragen waarin de afspraken
nog eens op een rijtje staan. Ook op de site van het
ministerie www.rijksoverheid.nl kunt u verdere
informatie vinden. In de zoekfunctie kunt u dan het
woord schoolvakanties invoeren, onder het kopje vraag
en antwoord vindt u de meest gestelde vragen.

VANUIT DE OUDERVERENIGING
Jaarvergadering Oudervereniging
Dit jaar wordt de jaarvergadering van onze
Oudervereniging gehouden op woensdag 12 juni
aanstaande om 19.45 uur in de aula van onze school.
Komt u ook? Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs
gesteld. Zie de losse uitnodiging.

