Nieuwsbrief
27 april 2018

Beste ouders,
Er is weer veel gedaan en gebeurd op onze school. Heel veel leuke activiteiten, hardwerkende
leerlingen, goed samenwerkende en samenspelende kids. Soms gaat het niet zo goed. Dan gaan we
in gesprek met die leerlingen en koppelen we dat terug naar ouders. Fijn dat we dat bij zoveel
ouders op een goede, prettige en respectvolle manier kunnen doen. Samen proberen we het elke
dag weer goed te doen voor alle leerlingen. Tegelijkertijd zien we dat ook heel erg veel wél goed
gaat. Ook dat is belangrijk om te zien en te noemen. Daarnaast zie ik een team dat volop in
ontwikkeling is en steeds verder komt met en door elkaar. Dat gaat vaak erg goed en soms loopt het
iets minder. Dat kan een les zijn, een gesprek of een moment in je klas. Door hier met elkaar mee
bezig te zijn, helpen we elkaar verder. Dat maakt ons een sterk team.
Donderdag 24 mei komt de inspectie weer bij ons kijken. Dan gaan we laten zien wat er allemaal
goed gaat en geven we tegelijkertijd aan dat we weten wat er nog minder goed gaat. We gaan
ervan uit dat onze inspecteurs dit ook gaan terugzien in onze school. Maar bovenal dat ze zien dat
onze basis goed is. En dat we gedreven zijn om ons te blijven ontwikkelen. Dat zijn de belangrijkste
kenmerken van een goede school.
Met vriendelijke groet,
Beatrijs Everts

Aanwezigheid Beatrijs

Ma 14 mei
Do 17 mei
Womi 23 mei

Do 24 mei
Vrij 25 mei
Di 29 mei

Womo 31 mei
Ma 4 jun
Wo 6 jun

Ma 11 jun
Wo 13 jun
Di 19 jun

Vrij 22 jun
Wo 27 jun
Do 28 jun

Vrij 29 jun
Ma 2 jul
Wo 4 jul

Ma 9 jul
Wo 11 jul
Do 19 jul

Staking 30 mei
Het afgelopen jaar zijn we als primair onderwijs in staking gegaan. Een deel van wat we gevraagd
hebben is gehonoreerd. We hebben geld gekregen om de werkdruk te verlagen. Daar zijn we blij
mee, Maar om ook in de toekomst genoeg leerkrachten te houden, blijft het nodig om ook de
salarissen omhoog te brengen. De aanmeldingen voor de Pabo’s lopen nog steeds terug.
Tegelijkertijd stappen leerkrachten over van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs of
MBO. Daar is het werk net zo leuk en ingewikkeld als bij ons, maar het salaris is wel 20% hoger.
Daarom doen wij 30 mei mee met de estafettestaking in Overijssel en Gelderland. Alleen op die
manier kunnen we onze stem duidelijk genoeg laten horen!

Groepennieuws
Afgelopen donderdag was er voor groep 1 t/m 4 op school de Koningsspelen. Mede dankzij de hulp
van vele ouders was het weer een gezellige, actieve ochtend waarbij we veel plezier met elkaar
hebben gehad. En….we hebben het droog gehouden! De kinderen hebben als opening en afsluiting
de dans “Fitlala” fantastisch gedaan.
Heel erg dank voor alle hulp!

Groep 1/2
Boer Boris
Op donderdag 19 april is groep 1/2 naar de
voorstelling van Boer Boris in het Kulturhus in Holten
geweest. De kleuters hebben genoten van de
prachtige show. Boer Boris wil de Beste Boer medaille
winnen. Hij heeft daarover steeds een verschil van
mening met zijn zus. Uiteindelijk komt de inspecteur
de door Boer Boris afgekeurde producten keuren en
krijgt hij de medaille. Het leukst van alles vonden de
kinderen dat juf Eline de inspecteur moest kussen. Ze
deed het niet…. Gelukkig. Heel hartelijk bedankt alle
ouders die het vervoer verzorgd hebben.
Na de meivakantie beginnen we met een nieuw thema: Buiten spelen!

Groep 3/4
Leesplezier!
De kinderen van groep 3/4 gaan woensdag 16 mei met de bus naar de bibliotheek in Holten. Beide
groepen krijgen daar een leuke les om het lezen en het plezier daarvan te stimuleren.
De andere groepen krijgen dinsdag 22 mei een boekenkring in de klas.
Na de meivakantie volgt er wat informatie van de bibliotheek die leuke en zinvol is voor kinderen en
ouders.

Groep 5/6
Klassekids
Afgelopen dinsdag was alweer de laatste les Klassekids. Alle leerlingen van groep 5/6 hebben in al
deze les goed meegedaan en hebben daarom ook hun diploma gekregen. Zij behoren nu officieel bij
de Klassekids.

Groep 7/8
Verkeersdiploma
Alle leerlingen van groep 7 zijn geslaagd voor hun
verkeersexamen! Van harte gefeliciteerd.
De diploma’s werden overhandigd door de politie
samen met iemand van Veilig Verkeer Nederland.
Nu weten we zeker dat jullie superveilig kunnen
fietsen 😉
Iep-toets
Vorige week heeft groep 8 zitten zwoegen op de
Iep-eindtoets. Nu is het wachten op de uitslag!

Overige mededelingen
Vernieling en rommel op het plein
Afgelopen maandag 23 april lagen heel veel speelmaterialen van de kleuters buiten in het zand,
helemaal natgeregend door de heftige buien van zondag. Vrijdag 20 april was alles opgeborgen in
het schuurtje. Waarschijnlijk is het gelukt om speelmaterialen onder de deur door te halen? Er was
ook een stepje achtergebleven. Dit stepje was dinsdag 24 april helemaal vernield (het achterwiel
eraf gesloopt). Er lagen peuken en sappakken op het plein. Onze vraag is of buurtbewoners willen
opletten of ze dit soort verkeerde activiteiten zien en ons of de wijkagent daarover willen inlichten.
Alvast bedankt voor de medewerking.
Eieractie
De leerlingen hebben met de eieractie veel geld opgehaald voor het goede doel: Coeliakiekidskamp.
Afgelopen dinsdag zijn twee mensen van het coeliakiekidskamp op school geweest waar zij in het
bijzijn van alle leerlingen een cheque mochten ontvangen van €500,-. De mensen van het
coeliakiekidskamp zijn hier ontzettend blij mee en willen alle leerlingen dan ook heel erg bedanken
voor de inzet.

Agenda mei, juni en juli 2018
27 april
30 april - 11 mei
4 mei

Koningsdag, alle kinderen vrij
Meivakantie
Dodenherdenking Canadese Begraafplaats

21 mei
24 mei
29 mei
30 mei
1 – 3 juni
22 – 24 juni
29 juni
2 juli
13 – 15 juli
23 juli – 31 aug

Tweede Pinksterdag, alle kinderen vrij
Inspectiebezoek
Ouderavond
Staking – alle kinderen vrij
Oud Papier Aktie
Dijkerhoeks Feest
Studiedag - alle kinderen vrij
Studiedag - alle kinderen vrij
Oud Papier Aktie
Zomervakantie

