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GEACHTE OUDERS/VERZORGERS, 
Hierbij ontvangt u een korte nieuwsbrief met wat vragen en wetenswaardigheden. 
 

PAASVIERING 

Op D.V. 13-4 zal de Paasviering van groep 3-8 in de Schakel plaatsvinden. De viering begint D.V. 
om 13:30 uur. Van de kinderen van groep 3-8 nodigen we een ouder per gezin uit. Vanwege de 
ruimte kunnen er helaas niet meer belangstellenden meekomen. We hopen op een goede en 
gezegende viering. 
 

KONINGSSPELEN 

Zoals u al in de brief van de activiteitencommissie heeft kunnen lezen, hopen we op D.V. 21 april 
de koningsspelen te organiseren. Tot dinsdag 11 april kunt u zich aanmelden om te helpen met het 
ontbijt en/of de spelletjes van de onderbouw. We zien uit naar uw reactie. Verder willen we u 
vertellen dat we om half 12 bij de Hof hopen te zingen. We hopen u hier te ontmoeten. De 
kinderen van de startgroep – groep 4 kunnen om 12 uur bij de Hof worden opgehaald. 
 

BRIGADIEREN 

Als school willen zo goed als mogelijk aan de veiligheid van uw kinderen werken. Dat kunnen we 
echter niet alleen. Wij zijn dringend op zoek naar iemand die wekelijks dinsdag om 12 uur wil 
brigadieren. Het vraagt ongeveer 20 minuten per week. Als er geen aanmeldingen komen, zal er 
na de koningsvakantie geen brigadier op dinsdag 12 uur bij de zebra staan. Opgeven kunt u bij 
mevrouw Scheidweiler of meester Herman. 
 

OVERBLIJVEN 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen, inventariseert de school welke ouders 
structureel een bijdrage kunnen leveren tijdens de middagpauze. We zoeken naar een goede 
structuur. Het werken met een vaste kerngroep overblijfouders is daarbij uitgangspunt. De school 
is, in tegenstelling tot wat het vorige bericht deed vermoeden, zoekend naar goede structuren. De 
uitkomst van de inventarisatie is o.a. van invloed of de wijze waarop we het overblijfsysteem 
continueren of volgend schooljaar vorm willen geven. Nu zijn we vooral benieuwd wie 
belangstelling heeft om voor 1 of meerdere dagen per week tegen een redelijke vergoeding vaste 
overblijfouder wil worden. U kunt zich uiterlijk D.V. 14 april opgeven. 
 

AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN 

Op dit moment buigen we ons over de formatie voor volgend schooljaar. Hiervoor is het van 
belang dat we het juiste aantal leerlingen berekenen. Heeft u nog kinderen die in het schooljaar 
2017 / 2018 naar school zullen gaan, wilt u ze dan zo spoedig mogelijk aanmelden? Het 
aanmeldformulier kunt u bij meester Herman ophalen of downloaden van onze website. 
 
RAPPORTAGE GROEP 8 
Groep 8 is de groep waarin we gericht zijn op de overgang naar het voortgezet onderwijs. Uw kind 
is de basisschoolperiode aan het afronden. Een erg drukke periode. Ook voor de leraar. We 
werken op school aan het samenstellen van de onderwijskundige rapporten, aan de laatste 
toetsen van het leerlingvolgsysteem en tenslotte zal de eindtoets binnenkort volgen. Er vinden 
verwijzingsgesprekken plaats en vervolgens gesprekken met de voortgezet onderwijsscholen. Al 
met al heel is er veel aandacht voor de eindresultaten van uw kind op de basisschool. Het begin 
van een nieuwe periode wordt eigenlijk al ingeluid. Om het overzichtelijk te houden voor de 
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leerkracht, is ervoor gekozen om in groep 8 niet drie, maar twee leerlingrapporten uit te geven. 
Van de school mag u verwachten dat zij regelmatig en efficiënt  communiceert over de voortgang 
van het onderwijsleerproces van uw kind. Een extra rapport naast alle extra informatie die u 
ontvangt in groep 8 heeft weinig toegevoegde waarde.  
 
GEVONDEN VOORWERPEN 
De bak met gevonden voorwerpen is weer helemaal vol. Deze week leggen we alles op tafels in de 
gemeenschapsruimte. U kunt dan uitzoeken wat van u is. Alles wat voor vrijdag niet is opgehaald, 
wordt aan het goede doel geschonken. 
 
INLOOPKWARTIER 
Op D.V. 4 mei is er weer een inloopkwartier. U kunt tussen kwart voor twaalf en twaalf uur in de 
klas bij uw kind kijken. Uw kind kan u dan een aantal dingen laten zien. Het is niet de bedoeling dat 
dit kwartier voor een gesprek met de leerkracht wordt gebruikt. 
 
PRAKTISCHE VERKEERSLESSEN 
Op D.V. 8 mei staan praktische verkeerslessen voor groep 5 en 6 gepland. Zorgt u dat uw kind dan 
zijn of haar fiets meeneemt? Op 15 mei zal groep 7 ook een praktische verkeersles hebben. Wilt u 
er zorg voor dragen dat zij dan hun fietsen meenemen? 

 

DATA D.V.  
Spreekuur:    4-4, 13-4, 18-4, 2-5, 11-5, 16-5, 30-5 
Verkeersexamen gr. 8:  13-4 
Paasviering Schakel:  13-4 (’s middags 13:30 uur) 
Goede Vrijdag:   14-4 
2e Paasdag:   17-4 
Eindtoets gr. 8:   18-4, 19-4, 20-4 
Huwelijk meester Herman:  20-4 
Koningsspelen:   21-4 
Koningsvakantie:  24-4 t/m 28-4 
Inloopkwartier:   4-5 11:45 uur 
Bevrijdingsdag:   5-5 
Fietsen mee gr. 5 en 6:  8-5 
Fietsen mee gr. 7:  15-5 
Hemelvaart:   25-5, 26-5 
 


