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Nieuwsbrief Kindcentrum Espelervaart nr. 16 2018/2019 vrijdag 17 mei 2019
22 mei
29 mei
29 mei
30 mei + 31 mei

Finale Nationale voorleeswedstrijden in
Amstelveen groep 7 AS
Meester/juffendag
Nieuwsbrief 17
Hemelvaartsdag + vrije dag

Vertelrooster Godsdienstonderwijs:
Week 21: 20 t/m 24 mei 2019
Weer terug bij Noömi, Ruth 3:16-18
In de stadspoort, Ruth 4:1-12
Een kleinzoon voor Noömi, Ruth 4:13-17
Week 22: 27 t/m 29 mei 2019 (Hemelvaart)
Jezus gaat naar de hemel, Handelingen 1:1-11
Voorwoord
Afgelopen week was het feest op de Lichtboei. Juf Gré Venema vierde haar 40-jarig onderwijsjubileum
waarbij de hele school dit heuglijke feit mocht meemaken en in alle groepen workshops werden
verzorgd door het cultuurbedrijf. Juf Gré werd ’s ochtends, samen met haar man in een Jeep naar
schoolgebracht en kwam daarmee in een jungle-omgeving. Ze heeft een ‘reis’ door de jungle gemaakt
en alle groepen bezocht. In de middag werd de dag gezamenlijk met de kinderen afgesloten met een
slotactiviteit waarin verschillende groepen zich presenteerden wat ze in de workshops hadden gedaan
onder leiding van het Cultuurbedrijf. ’s Avonds is afgesloten met een diner met het team. We kunnen
terugzien op een fijne en feestelijke dag en hopen dat juf Gré nog een aantal jaren mag genieten van
haar passie onder gezonde omstandigheden. Ik wil de collega’s en de leden van de AC hartelijk
bedanken voor hun inzet m.b.t. de organisatie van deze dag. Er is wederom behoorlijk wat werk verzet,
waarvoor dank. Zonder inzet van vrijwilligers lukt dit NIET. Kortom: BEDANKT!!
Verkeersexamen groep 7
Dinsdag 14 mei hebben de leerlingen van groep 7 het praktisch verkeersexamen gehad. Er moest een
fietsroute worden afgelegd op een parcours door de stad. Eerder hebben kinderen het theoretisch
gedeelte al gedaan. De kinderen hebben allemaal het diploma behaald.
HARTELIJK GEFELICITEERD!
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Bezoek Museum Schokland door groep 7
Dinsdag 4 juni gaat groep 7AS naar Museum Schokland. Op het museum terrein wordt iets verteld
over het leven van de Schokkers op deze plek. Daarna volgen we een workshop. We hebben vervoer
nodig en hiervoor komt een oproep via Social Schools.
Schoolschoonmaak
We willen de ouders die afgelopen donderdagavond de school weer hebben schoongemaakt hartelijk
bedanken voor hun inzet. Vele handen maken licht werk, luidt het spreekwoord. Het is dan ook fijn te
kunnen constateren dat ouders gehoor blijven geven aan de oproep. We willen tenslotte allemaal dat
de kinderen in een schone omgeving kunnen leven en werken. De schoolschoonmaker alleen kan niet
elke dag elke ruimte een intensieve schoonmaakbeurt geven, vandaar dat een extra sopje geen kwaad
kan. Het kan natuurlijk zijn dat door omstandigheden u (als u was ingedeeld) niet in de gelegenheid
was om te komen. Voor school is het dan prettig om een berichtje te ontvangen, waarbij u zich afmeldt.
Formatie 2019-2020
Op dit moment zijn de gesprekken over de groepenindelingen voor volgend schooljaar in volle gang.
De leerkrachten zijn hierover met elkaar in gesprek en kijken naar de mogelijke voorstellen en
leerlingenverdeling over de groepen. Dit is een zorgvuldig proces waarbij veel komt kijken, waardoor
het wellicht lang duurt voordat u iets krijgt te horen. Het heeft ook te maken met schommelingen van
het leerlingenaantal. Door verhuizingen kunnen aantallen veranderen, waardoor ook bepaalde
samenstellingen van combinatiegroepen weer moeten worden aangepast. Daarnaast komt een proces
op gang voor de bemensing van de groepen. Ook hier zijn we volop bezig met inventariseren van de
voorkeuren van leerkrachten en mogelijke koppelingen van samenwerkende duo-partners. Op
stichtingsniveau wordt ook gekeken of er geen mensen boventallig zijn die nog een plek moeten krijgen
op één van de scholen. Kortom: een hele puzzel. Zodra meer bekend is, zal dit met u worden gedeeld.
Personeel
Afgelopen week is juf Rianne Bakker in het re-integratieproces weer begonnen om enkele dagdelen
voor de klas te staan. Deze week betrof het de maandagochtend en de vrijdagochtend. We zijn blij met
deze vooruitgang en hopen dat de uitbreiding van het aantal uren in de komende tijd gaat toenemen.
Naast juf Rianne blijft juf Gijselien ook gekoppeld aan de groep, zodat de continuïteit gewaarborgd
blijft. De terugkeer van juf Yolanda is op dit moment nog niet aan de orde. Studiedagen van het team
worden door haar deels bijgewoond om het contact met het team te blijven houden, maar voor de
klas staan vraagt nog teveel energie. We wensen haar daarom ook beterschap vanaf deze plaats.
Verjaardagen t/m 29 mei
18
19
25
27
28
29
30
30
31
31 Nienke

Florian
Irene
Lieke
Sem
Niels
Gelf
Eljakim
Aart
Rens

6 SD
8 RH
4 GM
2-3 MA
6-7 ST
3 AB
Tienercollege
1-2 MA
3 AB
3 AB
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Alle jarigen, Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag en een fijne dag gewenst!
Incasseren 4e termijn ouderbijdrage
Op 4 juni zal de 4e termijn van de ouderbijdrage worden geïncasseerd. Wilt u er tegen die tijd voor
zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat?
Activiteiten voor kinderen op woensdagmiddag.
Woensdagmiddag om de twee weken organiseren wij in het buurthuis een middag vol activiteiten
voor kinderen die o een basisschool zitten. Het is van 14.00 tot 15.30 uur. De volgende middag is op
29 mei.
Het kan zijn dat we gezellig gaan knutselen, of bingo spelen met hele mooie prijzen. Onder leiding
van Grietje is het altijd weer een verrassing. Een feest zal het zeker zijn. We vragen wel een klein
bijdrage per keer voor de materialen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons buurthuis aan de Atlantischestraat 18, tel.
0527-795113
Informatie redactie
Voor meer info mail naar onze voorzitter Alex Schoonveld
Email: espelervaartbuurthuis@gmail.com
Deze middagen zijn een initiatief vanuit de buurt, mede mogelijk gemaakt door Buurthuis
Espelervaart.
Website: www.buurthuis-espelervaart.nl

Nieuws van de Ukkenburcht
Na twee weken vakantie zijn we weer van start gegaan op de Ukkenburcht.
We zijn inmiddels begonnen met een nieuw thema; Nandi’s verrassing.
Nandi is een Afrikaans meisje. Ze kan met een mand op
haar hoofd lopen. Nandi vult de mand met
verschillende lekkere fruitstukken om deze als
verrassing naar haar vriendinnetje Yewande te
brengen. Yewande woont in een ander dorp.
Onderweg wordt het fruit stiekem opgegeten door de
dieren, maar als Nandi bij haar vriendinnetje aankomt
blijkt er een echte verrassing in de mand te liggen.

Nandi kwam in echte Afrikaanse kleding kennismaken met de peuters in de kring, en samen hebben
we op de djembe gespeeld.
Ons lokaal begint zo langzamerhand te veranderen in het Afrikaanse land waar Nandi woont, en de
komende weken zal er veel te zien zijn in ons lokaal. Kom maar eens kijken!
Afscheid en welkom
We namen afscheid van de tweeling Anna en Emma en van North. Zij zijn in hetzelfde gebouw een
deurtje verder gaan spelen. Onze andere Anna ging naar de Koperwiek. Alle drie wensen we het
goede toe! We heten Ruben, Johan, Nolan, David en Jennifer van harte welkom. Zij komen de
Ukkenburcht versterken met nieuw speelplezier!
Team de Ukkenburcht
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Sport Extra

Met vriendelijke groet,
De meesters en juffen van De Lichtboei en alle medewerkers van het Kindcentrum.
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