Emmeloord, 26 april 2018
Betreft: Laatste berichten voor de meivakantie.

Nieuwsbrief 15B

Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Zo kort voor de meivakantie nog even de laatste berichten:
1. Vanuit het team: Juf Yolanda gaat (na de meivakantie) weer beginnen met het lesgeven; de
dagen in alle vier kleutergroepen worden dan weer zoals bij het begin. Fijn dat je weer van
start gaat en weet dat ieder er voor jullie wil zijn!
Over het team kwam een goed gevoel na de benoeming van Harm Kloosterman als nieuwe
directeur. Vanaf deze plaats wensen we onze collega-school ’t Kompas alle succes in het
zoeken van een opvolger!
2. Voorbereidingen nieuwe cursusjaar: Die zijn nu echt in volle gang. Er wordt nagedacht over
hoeveel groepen (we starten met 13) en hoe deze groepen ingedeeld worden. We zijn
gestart met zeven modellen, daarvan zijn er nu twee afgevallen. De puzzel gaat vast weer
compleet worden!
3. Kerkviering: Lofprijzingsdienst Elk jaar hebben we een viering in de kerk
(Kerst/Pasen/Pinksteren). Dit jaar willen we het even anders doen:
Afsluiting schooljaar:

Bijeenkomst van dank en lofprijzing.

Het zijn de weken van afscheid nemen en de plannen voor het nieuwe jaar presenteren.
Op donderdag 28 en vrijdag en 29 juni 2018 staan we stil bij het afscheid van juf Anja en meester
Gerrit.
Op die donderdagavond 28 juni willen we dat een uur doen door middel van het houden van een
gezamenlijke dienst. We willen veel gaan zingen en onze God en Vader danken voor:







Het afgelopen schooljaar
Het feestelijke karakter daarvan met de ingebruikname van ons nieuwe gebouw etc.
100 jaar Christelijk Onderwijs
Dat we als team zo veel jaar vruchtbaar hebben samengewerkt
Dat een grote groep ouders ook dit jaar weer voor school en onderwijs klaar stond
Dat we met de kinderen genoten hebben in spelen en leren

Kortom: Een afwisselende dienst met veel inbreng van de leerlingen. Een korte ‘overdenking’ wordt
uitgesproken door een gastspreker.
We hopen dat u de datum al vast in de agenda noteert.
Over de feestelijke dag van vrijdag 29 juni ontvangt u natuurlijk alle nodige informatie.

4. De komende weken:
Vrijdag 27 april: Vrij in verband met Koningsdag
Van maandag 30 april t/m zondag 13 mei: meivakantie met daarin:
- 5 mei: Bevrijdingsdag
- donderdag 10 mei: Hemelvaartsdag
Maandag 14 mei: Eerste schooldag na de meivakantie
Dinsdag 15 mei: Praktisch verkeersexamen groep 7
Hoofdluiscontrole (geen gel en geen ‘vlechtjes’)
Woensdag 16 mei: Hoofdluiscontrole (idem)
Donderdag 17 mei: Ouderavond groep 7 AD
Vrijdag 18 mei: Nieuwsbrief 16
Maandag 21 mei: Vrij in verband met Tweede Pinksterdag
5. Praktisch verkeersexamen groep 7
 Wilt u de route voor fietsen met uw zoon/dochter zie Digi Duif bericht
 Controleer de fiets van hem/haar (bel, licht enz.).
6. Werkzaamheden in de meivakantie:
In de komende vakantie zullen beide ingangen aan de noordkant van het onderbouwgebouw
vernieuwd worden.
Na de vakantie wordt er bijgeschilderd en komen er inloopmatten; de eerste dagen/weken
lopen we even over ‘beton’
7. Vergadering met de leerlingambassadeurs:
Vorige week hadden we onze vergadering.
Een korte samenvatting:
 De leerlingen zijn erg tevreden met hun nieuwe gebouw en mogelijkheden
 En ze geven aan: laten we opletten op beschadigingen etc.
 We praten over het thema: ‘Wat is een droomgroep’?
 We spreken over het gebruik van de pleinen binnen en buiten
 Over de rondleidingen die door de ambassadeurs worden gegeven en straks de overstap van
de drie leerlingen groep 8, die het overdragen aan de leerlingen van de huidige groepen 6
 We praten na over de opening van het schoolgebouw en de rol van de ambassadeurs; en
over hun rol tijdens de koningsspelen

En dan eerst: Meivakantie!!
Op de plaatjes kun je nog even genieten van de bloeiende
tulpen!
Na de vakantie hopen we dat de aardappelen zichtbaar
worden, we de lelies kunnen zien en ……………….

Wat hebben jullie nog meer gepoot?

Juf Wilma geeft uitleg: Wat is ‘onkruid’?!

