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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Afspraak van de week 

 Wist u dat? 

 Vanuit het team 
- Bezichtiging MFA 
- Nieuwe leerling 

groep 2 

 Leerlingenraad 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en directeur: 

MIB-er juf Lia 
Week 19: 09-10-11 mei 
Week 20: 17 mei 
Week 21: 25 mei 
 

Directeur juf Anneke 
Week 19:  09-10-11-12 mei 
Week 20:  18-19 mei 
Week 21:  23-24-25 mei 

 
 
Indien u vragen hebt n.a.v. 
deze nieuwsbrief of over de 
dagelijkse gang van zaken op 
school, loop dan de school 
binnen en ga in gesprek met 
de leerkracht en/of de 
directeur. 

 

 

BELANGRIJKE DATA 
 
09-05 Luizencontrole 
16-05 Alle kinderen vrij  2e

 Pinksterdag 

17-05 Weer naar school 
24-05 Koffie-uurtje 
24-05 Oudervereniging vergadering 
30-05 Juf Elise jarig 
30-05 Luizen (her)controle 
31-05 Start Avond 4-daagse 
21-06 Ouderavond info volgend 

schooljaar 
22-06 Koffie-uurtje voor alle 

ouders/verzorgers 
24-06 Alle kinderen vrij! 
24-06 Leerkrachten aan het werk 
28-06 Inspectiebezoek 
30-06 Schoonmaakavond 
04-07 Ouder/kind/leerkrachtgesprek 
05-07 Ouder/kind/leerkrachtgesprek 
06-07 Rapporten mee naar huis 
07-07 Pleinfeest (17.00-19.00) 
11-07 Luizen (her) controle 
12-07 Schoolverlatersavond 
14-07 School vakantieklaar maken 
15-07 Jaarafsluiting 
15-07 Alle kinderen ‘s middags vrij! 
16-07 t/m 28-08 Zomervakantie 
 
AFSPRAAK VAN DE WEEK 
Alle kinderen nemen fruit en brood 
mee naar school voor kleine en grote 
pauze. 
 
De afspraak van voorgaande weken 
(rustig lopen en zachtjes praten in de 
school) verloopt over het algemeen 
erg goed. Deze afspraak houden we 
er natuurlijk gewoon in. 
 
WIST U DAT? 

 Na iedere vakantie een aantal 
moeders zich inzetten voor het 
luizenopsporingsteam? 

 Wij daar als team erg blij mee 
zijn? 

 Er steeds minder luizen/neten 
gevonden worden? 

 We daar erg blij mee zijn? 

 Dat kammen, kammen en nog 
eens kammen de beste remedie is 
bij luizen/neten. 

 Dat Sandra Geerlings de 
coördinator is van het 
luizenopsporingsteam? 

 Dat zij (of iemand anders van het 
team) ouders/verzorgers graag 
wil  uitleggen hoe zij moeten 
kammen indien er luizen 
gevonden worden?  
 

VANUIT HET TEAM 
Bezichtiging nieuwe school: 
Morgenvroeg (= woensdag 11 mei) 
mogen we met een groep leerlingen 
van onze school de nieuwe school 
komen bekijken. 
De gemeente heeft met het 
bouwbedrijf geregeld dat zij het werk 
die ochtend stilleggen en dat zij uitleg 
geven aan onze leerlingen. 
Van iedere groep mogen er twee 
kinderen mee naar de bouwplaats. 
We zoeken hiervoor nog enkele 
begeleiders. We vertrekken tegen 
08.40 uur bij school en hopen tegen 
uiterlijk 10.00 uur weer terug bij 
school te zijn. 
Indien u mee wilt als begeleider dan 
kunt u zich melden bij juf Anneke. 

 
Keano  Magermans is na de 
meivakantie gestart in groep 2. Hij 
zat niet lekker in zijn vel in groep 3 en 
na goed overleg met zijn ouders én 
met hemzelf is besloten dat het voor 
hem goed is om even een stapje 
terug te doen. We wensen hem veel 
plezier én een goede ontwikkeling 
toe in groep 2! 
 
Gezinsviering 
Zondag 10 april is er een 
gezinsviering geweest. 
Namens onze school hebben Jeny, 
Marleen en Zania Sabastiao een 
mooie bijdrage geleverd aan de 
viering. Daarvoor onze hartelijke 
dank! 
Namens het team waren er 4 
personen  aanwezig in de kerk.   
Al met al was het weer een mooie 
viering! 
 
Enige weken weken terug is er weer 
een bijeenkomst geweest om de 
gezinsviering (op zondag 10 juni) voor 
te bereiden. Namens onze school 
zitten Jeny Joaquim (moeder Marleen 
Sebastiao) en Patricia Kampman 
(moeder Sylvana en Damiën) in de 
voorbereidingsgroep. 
Daar zijn we erg blij mee! 
 
We gaan, zo gauw de liederen 
bekend zijn, de liedjes ook op school 
oefenen. Juf José zal dit op zich 
nemen. 
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LEERLINGENRAAD 
In verband met de vakantie is er nog 
geen leerlingenraad geweest. 
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
De oudervereniging is druk bezig met 
de voorbereidingen van de 
wandelvierdaagse. 
 
Medezeggenschapsraad 
Er is een goed overleg geweest 
tussen de MR en de voorzitter van de 
oudervereniging. 
o.a. De  volgende punten zijn 
besproken: 
- Functioneren MR/OV 
- Op welke punten ze elkaar 

kunnen versterken 
- Activiteiten van komende periode 
 
VANUIT DE GROEPEN 
 
Groep 1-2 
Voor de meivakantie hebben we met 
groep 1/2 paardenbloemenjam 
gemaakt. Een heleboel kinderen 
vonden het heerlijk!  
 
 
 
 
 
Groep 3-4  
Een aantal weken geleden hebben 
we al aangegeven dat we met gym 
druk bezig zijn met “samenwerken”. 
Afgelopen donderdag had meester 
Bart ook weer een heel circuit 
uitgezet, waarbij de leerlingen 
moesten samenspelen. 
 

 
 
 
Het valt op dat steeds meer kinderen 
(af en toe) speelgoed mee naar 
school nemen om mee te spelen. Dit 
is niet de bedoeling. Iets meenemen 
om erover te vertellen mag natuurlijk 
altijd. Maar daarna wordt het 
speelgoed de gehele dag op een 
speciale plek neergelegd en mogen 
de kinderen het aan het eind van de 
dag weer mee naar huis nemen. 

We “oefenen” deze week verder met 
fruit en brood eten in de pauzes. Dit 
gaat tot nu toe hartstikke goed. 
Super! 
 
Meester Ronald fietst 2e Pinksterdag 
(16 mei) de Elfstedentocht. 236 
kilometer! Hij sponsort hiermee ook 
het volgende goede  doel: 
http://www.stichtingmerelswereld.nl 
Wilt u een bijdrage hiervoor leveren, 
dat kan natuurlijk altijd.  
 
Groep 5 
Komende donderdag gaan groep 5 en 
6 naar het mobiele Planetarium bij de 
Maria in Campisschool. We hebben 
een aantal ouders bereid gevonden 
die met ons meefietsen als 
begeleiding. Daar zijn we heel blij 
mee! Bedankt alvast! Denk er dus 
aan om donderdag de fiets mee te 
nemen, ook voor gym. 
We hebben een inzending gedaan 
voor Meer Muziek  in de Klas. 
Vanmiddag kregen we een mail dat 
we helaas niet door zijn naar de 
auditiedagen. We hebben er veel 
plezier aan beleefd en goed ons best 
gedaan, dat is al een pluim waard! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Groep 6, 7 en  8: 
In de klas: 
Iedereen in groep 6/7/8 heeft 
heerlijk kunnen genieten van 2 vrije 
weken, maar nu begint het echte 
werken weer. In de klas krijgen de 
kinderen steeds meer de 
verantwoordlijkheid voor het te 
maken werk, zo leren ze ook de 
zelfstandig te maken lessen zelf in te 
plannen in hun weektaak. Dit doen ze 
door middel van de klasseplan app. 
Met rekenen zijn we begonnen aan 
een nieuw blok, voor groep 6 gaat 
het over de waardes van cijfers 
bepalen, keersommen met grote 
getallen en bouwtekeningen maken.  
 
 
 
 

In groep 7 gaat het over het rekenen 
met inhoud en geld en groep 8 leert 
getallen uit andere tijden en landen 
kennen en leert daarmee te rekenen. 
Voor rekenen en woordenschat 
werken alle groepen op dit moment 
aan het thema: “andere tijden”.   
 
Deze week moet het huiswerk van 
voor de vakantie ingeleverd worden, 
als het goed is hadden de kinderen 
dat al gemaakt (dit was de taak van 
de week voor de vakantie) dus 
aanstaande donderdag moeten alle 
huiswerk boekjes weer in de bak 
liggen.  
 
Moestuintjes:  
In groep 6/7/8 hebben we weer 
moestuintjes staan, deze zijn tijdens 
de vakantie goed verzorgd door  Zoë, 
Zoë haar moeder en haar broertjes. 
Hartelijk bedankt daavoor! 
 

 
 
Donderdag praktisch  
verkeersexamen. 
Aanstaande donderdag (12 mei) 
hebben de leerlingen van groep 7 en 
8 het praktische deel van het 
verkeersexamen. Een aantal 
leerlingen hebben nog geen 
goedgekeurde fiets, zonder 
goedgekeurde fiets mag je niet 
deelnemen aan het examen. Wilt u er 
dus op letten dat alle leerlingen van 
groep 7 en 8 aanstaande donderdag 
op een goedgekeurde fiets op school 
komen. 
 
Ouder gezocht…… 
Voor aanstaande donderdag is groep 
7/8 op zoek naar een ouder die met 
juf Sandra mee wil fietsen als 
begeleiding naar het 
verkeersexamen. 
 

http://www.stichtingmerelswereld.nl/

