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Wij hebben genoten van een prachtige herdenking van JP
12 april Koningsspelen / sportdag
Heije in combinatie met de viering van het 150 jarig bestaan
14 april Palmpasenviering in de kerk
van de van Abbenes.
16 en 17 april eindtoets groep 8
Het optreden van onze leerlingen ging heel erg goed, wij zijn
18 april Paasviering op school
trots op hen!
19 april Goede vrijdag leerlingen vrij
De film van deze ochtend is in de maak. U heeft hierover
19 april t/m 5 mei vakantie
ook een brief gekregen. Zou u het strookje over de
toestemming aankomende maandag met uw kind mee
willen geven?
Wilt u het artikel lezen dat in het Witte weekblad is verschenen. Dan kan via deze link.
Dank aan Carola Vossen, Monique vd Veer, Richelle van Hees, Mandy van der Plas en Ria Baars
voor hun extra inzet om deze dag tot een succes te maken!
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Voor de leerlingen van groep 8 volgt er een spannende periode. Zij gaan op 16 en 17 april de
eindtoets maken. Uit de eindtoets volgt een advies voor het voortgezet onderwijs. Ook al hebben
de leerlingen allemaal al een advies van de leerkrachten ontvangen, en zijn zij inmiddels al
aangemeld op hun nieuwe school, de eindtoets kan leiden tot een heroverweging.
Het is dus een mooie kans om te laten zien wat zij geleerd hebben bij ons op school.
Wij wensen hen heel veel succes!

Na de meivakantie zit de schoolfruit periode er helaas weer op. Wij
hebben dan weer 20 weken kunnen genieten van het aangeleverde fruit.
Vanaf maandag 6 mei moet u zelf weer op de maandag, woensdag en de
vrijdag fruit meegeven aan uw kind(eren).

De leerlingen van groep 5 t/m 8 gaan ook dit jaar weer op schoolkamp. De betreffende ouders zijn
hier inmiddels van op de hoogte. Het vervoer is rond! Alvast dank aan de ouders die zich hiervoor
inzetten.
Aankomende week ontvangt u de brief met het verzoek om het kamp te betalen. Let op dit bedrag
moet u overmaken naar de rekening van school en niet naar de OR.

De opbrengst van de sponsorloop is dit jaar €1150,00.
Alle sponsoren hartelijk dank! Wij zijn heel erg blij met het geld dat opgehaald is. Wij beloven dat
het allemaal toekomt aan de kinderen, dat er zij er leuke activiteiten of materiaal voor
terugkrijgen.
Met dat bedrag gaan wij in ieder geval weer een mooie dag voor alle leerlingen organiseren, ‘De
Lentedag’! De plannen zijn inmiddels gemaakt en er zijn al bestellingen gedaan maar wij houden
het verder nog even geheim voor de kinderen wat er precies gaat gebeuren.

Er heerst waterpokken in het kindcentrum, op dit moment alleen
in groep 1/2/3.
Waterpokken is heel besmettelijk vanaf 2 dagen voor het
optreden van huiduitslag totdat alle blaasjes een korstje hebben
(meestal uiterlijk 7 dagen na het ontstaan van de blaasjes). Het
virus zit in de keel en neus van iemand die geïnfecteerd is. Door
hoesten, niezen en praten komen kleine druppeltjes met het
virus in de lucht. Door het inademen van deze druppeltjes of
door direct contact met vocht uit de waterpokkenblaasjes kan
iemand die nog geen waterpokken heeft gehad besmet worden.
Besmetting is moeilijk te voorkomen, omdat iemand met
waterpokken al besmettelijk is voordat de ziekteverschijnselen optreden.
Iedereen kan waterpokken krijgen. Maar iemand die waterpokken heeft gehad, kan de ziekte niet
opnieuw krijgen. Bijna alle volwassenen in Nederland hebben ooit al waterpokken gehad (95%).
Sommige mensen kunnen erger ziek worden van waterpokken:
 pasgeborenen van moeders die zelf waterpokken doormaken voor of na de bevalling,
 mensen die minder afweer hebben,
 vrouwen die zwanger zijn.
Deze mensen kunnen beter uit de buurt blijven van iemand met waterpokken. Dat is alleen nodig
als ze nog geen waterpokken hebben gehad. Mensen die al waterpokken hebben gehad, kunnen
de ziekte niet meer krijgen.
Heeft uw kind waterpokken en voelt het zich goed? Dan kan hij gewoon naar school en opvang.
Waterpokken is al besmettelijk voordat iemand klachten krijgt. Thuisblijven helpt niet om te
voorkomen dat anderen ziek worden. Voor meer informatie kunt verwijzen wij u naar de website
van de RIVM.

Voor het opvangdeel van ons kindcentrum willen wij graag een oudercommissie starten. De
oudercommissie komt een aantal keer per jaar bij elkaar en heeft een formele functie. Deze is
vergelijkbaar met de MR van de school. Middels de oudercommissie kunt u meedenken en advies
uitbrengen over de kinderopvang. Wij vinden het fijn om ook op gezette tijden input te krijgen van
ouders over dit deel van ons kindcentrum.
Wilt u meer weten of zelfs graag aansluiten bij de oudercommissie van de kinderopvang? Geeft u
dat dan door aan juf Laura.
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Binnen het IKC hebben formeel een tweetal nieuwe functies toegekend. Laura van Dijk mogen wij
feliciteren met haar nieuwe functie als senior pedagogisch medewerker voor onze locatie. Laura
blijft gewoon op de groep werken maar heeft binnen het team van pedagogisch medewerkers wel
coördinerende functie gekregen. Daarnaast is Adrienne van Beinum integraal directeur geworden.
Dat betekent dat zij leiding heeft over het gehele kindcentrum. Laura en Adrienne zullen op vaste
momenten overleggen met als doel om verder te werken aan de doorgaande lijn tussen opvang en
school.
Wilt u ons helpen om te verbeteren? Wij staan altijd open voor tips en adviezen!

Het duurt nog even maar aan het einde van dit schooljaar zullen wij afscheid gaan nemen van juf
Marian. Zij zal, samen met haar man, gaan genieten van een welverdiend pensioen.
Natuurlijk zullen wij dit niet ongemerkt voorbij laten gaan, daar zult u later meer over horen.

De kinderopvang groeit nog steeds en met het vertrek van juf Marian
ontstaat er ook vacatureruimte binnen het onderwijs. Volgend schooljaar
willen wij inzetten op een combi-functie. Iemand die deels voor de
opvang werkt maar ook kan participeren in het onderwijs. Wij zijn het
profiel voor deze persoon aan het opstellen. Volgende week zal de
vacature verschijnen op de website en facebookpagina van de school. Het
zou fijn zijn als u deze vacature wilt delen!

