Agenda mei
1 mei t/m
16 mei
22 mei
25 mei t/m
28 mei
27 mei
31 mei
1 juni

Jarig deze maand
Meivakantie
Juf Mariëlle is jarig!
Schoolkamp groep 6-7-8 naar
Ameland.
Schoolreisje groep 3-4-5.
Meester Martijn is jarig!
MR-vergadering 19.30 uur.

01 mei
02 mei
03 mei
04 mei
09 mei
10 mei
13 mei
16 mei
18 mei
19 mei
21 mei
22 mei

Tygo Mensink
Elianne Jalving
Isa Burgman
Yinthe Otten
Igor Kolek
Tess van der Vecht
Elif Cüre
Maia Kramer
Linde Bolwerk en Sem Mulder
Anne Koning en IJze ter Steeg
Linde Lok en Finley Hagen
Amy de Vries, Bentley Lohman,
Sarah Starke en Bobbi-Noor Jansen

Daltonregels
Groep 1/2:
Week 20
Week 21
Week 22

Bedenk je eerst goed, voor je iets
doet.
Zoemer? Geen gekwek, meteen op
je plek.
Er is er maar één die praat, zodat
alles beter gaat.

Groep 3 t/m 8:
Week 20+21
Week 22+23

Slaan of schoppen? Daar moet je
snel mee stoppen!
Heeft een ander soms verdriet, help
hem dan als je ’t ziet.

Schoolfoto’s bestellen
U ontvangt na de meivakantie de inlogcode en overige info om de schoolfoto’s te bestellen. Volg de stappen op de
gegeven website en u krijgt de foto’s thuis toegestuurd. Lukt het niet of heeft u vragen? Gebruik de helpdesk op
de website.
Tijdelijk continurooster
Vanaf 8 februari heeft het team in samenspraak met de MR besloten om een tijdelijk continurooster te hanteren.
Dit tijdelijke continurooster blijven we hanteren tot de zomervakantie. Na de zomervakantie gaan we weer werken
met het normale rooster en kunnen de leerlingen tijdens de lunchpauze overblijven op school of thuis lunchen. U
ontvangt verdere informatie over het overblijven voor de zomervakantie.
Rooster na de zomervakantie:
Maandag

Groep 1 t/m 8

8:30 uur – 12:00 uur en 13:00 uur – 15:00 uur

Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 1 t/m 8
Groep 5 t/m 8

8:30 uur – 12:00 uur en 13:00 uur – 15:00 uur
8:30 uur – 12:15 uur
8:30 uur – 12:00 uur en 13:00 uur – 15:00 uur
8:30 uur – 12:00 uur
13:00 uur – 15:00 uur

Vrijdag

Schoolkamp en schoolreis
Het schoolreisje van groep 1/2 is helaas afgelast en uitgesteld naar een later tijdstip.
Donderdag 27 mei staat het schoolreisje van groep 3, 4 en 5 op de planning. Alles is geregeld, maar het is op dit
moment nog onzeker of we daadwerkelijk kunnen gaan. Na de meivakantie hopen we meer duidelijkheid te
hebben over de dan geldende maatregelen. Mocht het niet mogelijk zijn om te gaan, dan stellen we het
schoolreisje uit en plannen we een nieuwe datum, net zoals bij de kleuters. Waarschijnlijk wordt het dan eind juni.
We hebben ook goed nieuws. Na overleg met de directie van Stichting OOK en de GGD hebben wij besloten dat
het schoolkamp op een verantwoorde wijze door kan gaan! We zijn heel blij voor de kinderen van groep 6, 7 en 8
dat ze deze unieke ervaring dit jaar weer samen kunnen beleven. Er is een mogelijkheid dat een begeleider
eventueel niet mee kan op kamp i.v.m. klachten of een positieve testuitslag. Daarom zijn wij op zoek naar ouders
die op de reservelijst willen staan om mee te gaan als begeleider of kookouder. U kunt zich opgeven bij Saskia.
Engelenband
In de aanloop naar de 50e verjaardag van Koningin Máxima op 17 mei wordt heel Nederland gevraagd om zich extra
in te zetten voor muziekonderwijs. Gedurende 50 dagen zet de organisatie iedere dag een muzikaal kaarsje op haar
verjaardagstaart. Met die kaarsjes willen ze het belang van het muziekonderwijs onder de aandacht brengen.
Uiteraard willen wij ook graag een bijdrage leveren aan het muziekonderwijs en daarom heeft Marco Hulsebos
(vader van Floris groep 5) in samenwerking met Joyce Krukkert (moeder van Jonah groep 5) een heel leuk lied over
muziek geschreven.
We hebben samen met enkele kinderen uit groep 5 t/m 8 een Engelenband geformeerd die de afgelopen weken
flink heeft geoefend. De band zal gefilmd worden tijdens het spelen van het lied en dat is onze bijdrage voor “Meer
muziek in de klas”. Er is zelfs een kans dat de Engelenband wordt uitgekozen voor de tv-uitzending van zondag 16
mei en het lied uitgezonden wordt. Via de social media, website en de schoolapp delen wij het resultaat met u.
Nieuwsgierig? Kijk op de website https://50dagen.meermuziekindeklas.nl/

