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Bibliotheek
Oudervereniging
Overblijf

Terugblik op Pasen:

Afgelopen donderdag was de paasviering op school, dit jaar had iedere groep in het eigen lokaal
een viering. De gezamenlijke viering en het paasontbijt konden helaas niet doorgaan. Dit omdat de
groepen niet gemengd mogen worden. Gelukkig was er een leuk alternatief. Juf Hannelore en haar
dochter Fee hadden honderden paaseieren verstopt op het schoolplein. Eerst mochten de kleuters
zoeken, daarna groep 3,4,5 en ten slotte aan groep 6,7,8 de taak om de laaste eieren te vinden!
De beloning was een lekkere snee paasbrood en een mooi chocoladeei. We hopen dat u een goed
paasweekend hebt gehad ondanks het vreemde weer!

Citotoetsen:
Afgelopen dagen en ook vandaag en morgen zijn de gesprekken met ouders over de vorderingen
van hun kind. Het is jammer en soms lastig dat dit via Teams moet gebeuren. Maar het is gelukt.

De Eindtoets basisonderwijs gaat gewoon door. Dit jaar zal groep 8 voor het eerst deelnemen aan
de IEP toets. Deze wordt afgenomen op dinsdag 20 en woensdag 21 april. De IEP toets is wat
anders van opzet en heeft maar twee afname dagen. De toets lijkt beter te passen bij onze
leerlingen. Groep 8 krijgt de kans te wennen aan de toets en de vraagstelling.

Oudervereniging:

Bestuursleden nodig!!
De oudervereniging bestaat uit dit moment uit:
Monique Elst, penningmeester
Abdelhak El Abdellaoui, kandidaat voorzitter
Linda Oosterhof algemeen lid
We hebben goed nieuws: Renate van der Water, moeder van Boy in groep 1-2 wil secretaris
worden!
Monique wil graag aan het eind van dit schooljaar haar taak overdoen aan een opvolger omdat
haar dochter Lieke naar het voortgezet onderwijs gaat.
We zoeken dan ook een penningmeester. Heeft u ervaring met de financiele aministratie en wilt u
uw steentje bijdragen aan het goed functioneren van de oudervereniging en de school, dan graag
melden bij Monique.
Vindt u het leuk om plannen te maken en uit te voeren voor activiteiten en feesten op school dan
vragen we u om zich te melden bij Inge de Kooker, leerkracht groep 6,7,8 of Monique Elst.
Om als vereniging goed te functioneren zijn drie bestuursleden nodig: penningmeester,
secretaris en voorzitter. Dus denkt u er nog eens over na!!

Bibliotheekmedewerkers nodig:

Er is een trouwe groep bieb-ouders waarvan er dit schooljaar twee, Monique en Jacomine
vertrekken omdat hun dochters de school gaan verlaten. In haar eentje is het voor Renate teveel
werk en ook niet leuk. Wie van u vindt het leuk om met ingang van volgend schooljaar op
woensdag- en of vrijdagochtend een uurtje te helpen bij het uitlenen van de boeken en het
verzorgen van de bibliotheek?

Koningsspelen:

Officieel zijn de koningsspelen op vrijdag 23 april. Omdat wij de hulp van ouders nog niet mogen
vragen, willen wij als team de spelen zelf bemensen. Dat betekent dat we de spelen houden op
donderdagmiddag 22 april. Dan is ook de gymleerkracht op school en zijn er meer leerkrachten
dan op de vrijdagochtend.
Houdt u er rekening mee dat uw kind deze dag makkelijke kleding en goede schoenen aanheeft
voor de spellen die wij buiten gaan spelen.
Alles wordt corona-proof georganiseerd, de groepen worden dus niet gemengd.

Nieuwe leerlingen:

Misschien is het u al opgevallen maar er zijn regelmatig nieuwe leerlingen op school. Het is voor
de kinderen en hun ouders vaak even wennen. U kunt hen helpen door even een praatje maken
op het plein. We hopen dat zij het goed naar hun zin zullen krijgen!
Al gestart zijn:
Jeremiah, groep 1, broer van Religion in groep 5
Delilah groep 2
Ryvaan groep 1, broer van Shanaya in groep 6
Yunaias groep 1, broer van Day-Anity in groep 2
Tot het eind van het schooljaar starten:
Jhevon groep 4

Isabelle groep 2
Sophie groep 2
Sanne groep 1
Tiffany groep 1
Benjamin groep 1
Emma groep 1, zusje van Sophia in groep 6
We hebben dan weer meer dan 60 leerlingen!

Babino
Beste ouders, het is waarschijnlijk dat de BSO vanaf 21 april a.s. weer open gaat voor alle
kinderen. Dat betekent dat ook in de meivakantie hiervan gebruik gemaakt kan worden!
Babino vraagt u de kinderen aan te melden voor de kinderopvang of de BSO. Zij kunnen dan de
planning en bemensing gaan regelen.

Activiteiten in de meivakantie!

Binnenkort komt er meer informatie over de activiteiten die Sportservice in de meivakantie gaat
organiseren in Abbenes op 3 of op 5 mei. Waarschijnlijk in de gymzaal of bij de sportvelden.
Er komt een flyer en ook in een volgende nieuwsbrief zal ik er over schrijven.

Dus zit je in groep 3 tot en met 8, in de meivakantie lekker mee doen met sport en
spel in je eigen dorp!

