Groeien doen we samen!
Groepsindeling

Nieuwsbrief mei
U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van de maand
mei. U kunt de nieuwsbrief ook terugvinden op
onze website. Kerstfeest
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Afgelopen periode hebben wij met elkaar gesproken over de formatie voor volgend schooljaar.
Volgend schooljaar zullen we waarschijnlijk
starten met 115 leerlingen. We zijn dankbaar dat
we volgend schooljaar nog steeds met bijna7
groepen kunnen werken.
Met instemming van de PMR is de groepsindeling
voor het komende schooljaar als volgt:
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Gebed voor het werk
Laat al ons werk tot zegen zijn
voor de kinderen om ons heen.
Laat in ons hart uw vrede zijn
en werk zelf door ons heen.
Maak ons als zout dat smaak verspreidt,
maak ons als licht dat zichtbaar schijnt
zodat ieder woord en elke daad
onze Vaders liefde tastbaar maakt.

Aanvullingen:
1. Tot aan de kerstvakantie worden groep 1 en 2
gecombineerd. Juf Marieke en juf Paulina staan
beurtelings voor de groep.
2. Groep 4 krijgt vrijdagmorgen les van juf
Harmke, ’s middags staat tot 1 februari juf Arja

voor de groep, na 1 februari heeft juf Harmke
groep 4 de hele dag. Juf Harmke start volgend
schooljaar met de PABO. Haar stages zal ze ook
bij ons op school doen.
3. De fulltimers onder het personeel die voor een
groep staan mogen wettelijk gezien 940 uur lesgeven. De leerlingen van de bovenbouw krijgen
ongeveer 1000 uur les. Dit betekent dat meester
Peter, meester Hans en meester Eddy komend
schooljaar bij toerbeurt een lesvrije woensdag
hebben voor hun niet lesgebonden taken. Zij worden deze dag tot aan de kerstvakantie vervangen
door juf Paulina en juf Marieke V. en na de kerstvakantie door juf Harmke.

Vakantierooster schooljaar
20192020
Herfstvakantie

Maandag 21 oktober –
vrijdag 25 oktober

Kerstvakantie

Maandag 23 december- vrijdag 3 januari

Voorjaarsvakantie

Maandag 24 februari
– vrijdag 28 februari

Pasen

Vrijdag 10 april –
maandag 13 april

Meivakantie

Maandag 27 april –
dinsdag 5 mei

Hemelvaart

Donderdag 21 mei –
vrijdag 22 mei

Pinkstervakantie

Maandag 1 juni – vrijdag 5 juni

Zomervakantie

Maandag 20 juli – vrijdag 29 augustus

Volgend schooljaar hebben wij net als het
voortgezet onderwijs geen twee weken
meivakantie. Wij hebben er voor gekozen
de leerlingen met Pinksteren een week

vrij te geven, zodat de lange periode naar
de zomervakantie onderbroken wordt.
Volgend schooljaar zullen er ook een aantal studiedagen worden ingepland. Deze worden in de
volgende nieuwsbrief en de jaarinfo vermeld.
Het is al wel bekend dat de leerlingen van groep
4 t/m 8 de vrijdagmiddag voor de kerstvakantie
en de zomervakantie vrij zijn.

Schooltijden
Afgelopen jaar is er vanuit de ouders het verzoek
geweest aan de MR om onderzoek te doen naar
de invoering van het continurooster. Dit schooljaar heeft het team en de MR zich uitgebreid laten voorlichten door Ouders van Waarde. De invoering van een continurooster heeft verstrekkende gevolgen voor ons team. Bij de invoer van
een continurooster wordt er van de leerkrachten
verwacht dat zij vanaf 8:30 uur tot en met 14:30
uur de verantwoording dragen over de leerlingen.
Tussendoor is er bijna geen gelegenheid voor een
pauze. Dit heeft onder andere te maken met ons
schoolplein, we kunnen niet alle kinderen tegelijk
op het plein laten spelen. Hierdoor hebben de
leerkrachten vaker pleinwacht. Dit vooruitzicht
zorgt niet voor enthousiasme bij ons team. Het
moment dat wij tussen de middag samen eten en
even pauze hebben, gaat bij het continurooster
verdwijnen.
Nu de praktijk….. Wij weten niet allemaal uit eigen ervaring hoe het continurooster in de praktijk
werkt. Via het Ouderportaal krijgt u een uitnodiging om een enquête in te vullen. Wanneer meer
dan de helft van de respondenten aangeeft behoefte te hebben aan het continurooster en minimaal 75% van de ouders heeft gereageerd, zullen
wij de pilot doen. Deze pilot zal dan volgend
schooljaar tot aan de kerstvakantie op de dinsdag
of donderdag gedaan worden. Zodoende kunnen
leerkrachten, leerlingen en ouders ervaren hoe
het is om een continurooster te hebben en kan er
een weloverwogen keuze worden gemaakt.

U heeft tot en met 26 mei de gelegenheid deze
enquête in te vullen. Maandag 27 mei wordt de
uitslag in de MR besproken. Deze vergadering is
openbaar en u bent van harte welkom.
Wanneer u enkel een zoon of dochter in groep 8
heeft, krijgt u de uitnodiging niet.

Vereniging TriVia
TriVia is een vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs. Iedereen die instemt met
de statuten kan lid worden van onze vereniging.
Veel ouders kiezen er voor om bij het aanmelden
van hun kind lid te worden.
U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap van
TriVia door bijgaand formulier in te vullen.

Er is wat ons betreft een aantal belangrijke redenen om lid te worden:
1. Een vereniging kan pas bestaan als er ook
leden zijn. Met het lidmaatschap van TriVia toont u uw betrokkenheid bij het
christelijk onderwijs.
2. Als lid kunt u actief invloed uitoefenen op
het beleid van de vereniging door gebruik
te maken van uw stemrecht.
3. U wordt jaarlijks uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering om te horen wat
de belangrijkste beleidsvoornemens van
het bestuur zijn. U kunt middels deze algemene ledenvergadering invloed uitoefenen op het beleid van onze scholen.
4. Het is belangrijk om met uw stemrecht invloed te hebben op de christelijke identiteit van de vereniging.

We hopen u te mogen verwelkomen als lid van
TriVia. Voor de kosten hoeft u het niet te laten.
Deze zijn slechts € 10,- per jaar.
Doen……….
U helpt er de vereniging mee, de school en daarmee ook uw kind!
Met vriendelijke groet,
L.M. de Pater
J. Korevaar
College van Bestuur TriVia

Mededelingen
Bericht juf Arja
Juf Arja is deze week op school geweest! Het was
fijn dat ze even in de groep kon kijken en de leerlingen kon spreken. Ze geeft aan dat haar herstel
naar verwachting goed verloopt en ze daar God
heel dankbaar voor is.
Ook wil ze op deze wijze alle ouders en kinderen
bedanken voor de grote hoeveelheid kaarten die
gestuurd zijn en andere blijken van belangstelling
voor en na haar
operatie. Dit
heeft haar erg
goed gedaan en
helpt zeker mee
in het herstel.
CITO Eindtoets
De leerlingen van groep 8 hebben voor de Centrale Eindtoets een gemiddelde score van 539,1
gescoord. Het landelijk gemiddelde is 535,7. Als
school en leerkracht zijn we erg tevreden met de
inspanningen en resultaten die de leerlingen na 8
jaar onderwijs op deze school hebben behaald.
Hoewel het slechts een indicatie op groepsniveau, worden deze resultaten veelvuldig gebruikt
door diverse instanties als het Ministerie en de
Onderwijsinspectie. Complimenten dus aan de
leerlingen en leerkrachten die gezamenlijk hier
naar toe hebben gewerkt in 8 jaar.

Computer nodig?

Onderwijs met alle geweld

Afgelopen maanden zijn alle leerkrachtcomputers
en digiborden vervangen voor nieuwe waar we
als leerkrachten content
mee zijn. Hierdoor hebben wij als school de acht
oude computers over. Wij
hebben deze als school
niet meer nodig, maar willen u de gelegenheid geven deze over te nemen. Bijvoorbeeld als u thuis
nog geen werkcomputer heeft waarop uw kind
kan werken of oefenen. Voor de kinderen wordt
het werken op een laptop of computer steeds vaker gevraagd, zeker in de bovenbouw en wanneer
er die mogelijkheid niet is, kan het overnemen
van een van deze computers een uitkomst zijn.

Voor de meivakantie heeft Ruben Korevaar een
presentatie gehouden over de actie “Onderwijs
met alle geweld”. Vervolgens zijn de kinderen
thuis aan de slag gegaan om geld op te halen voor
deze actie. Er is totaal ruim €900,- opgehaald.
Fantastisch gedaan! Dit bedrag is met het zendingsgeld aangevuld tot €1000,-. Binnenkort krijgen we een terugkoppeling van Ruben en zullen
we zien wat er met dit geld is gebeurd.

Het gaat hier om computers die voldoende moeten zijn om te werken op internet, Word/Excel/Powerpoint. Voor moderne computerspelletjes zijn deze niet voldoende geschikt. Het gaat
om computers Pentium i3, 4 GB intern RAM
(DDR3), 500 GB HDD-schijf, CD-ROM en 100 MBitnetwerk. Windows dient er nog wel opnieuw geinstalleerd te worden omdat er nu een netwerkversie geïnstalleerd staat. Ook zijn er 4 flatscreen
17”-monitoren over inclusief bekabeling.

Voor degene die ’s avonds echt niet kunnen, zijn
er ’s middags ook enkele klussen.

Wanneer u interesse of vragen heeft, wendt u
dan tot meester Eddy (eddyerkelens@pcpotrivia.nl).
Prijs in overleg.

Schoolschoonmaak
Woensdag 12 juni van 19:00 uur tot 21:00 uur is
de schoolschoonmaak. Via het Ouderportaal
krijgt u een uitnodiging waarmee u kunt aangeven of u kunt komen helpen. Van harte bij u aanbevolen.

Workshop blokfluiten
De leerlingen van groep 2 t/m 5 krijgen een aantal blokfluitlessen van Diana Anker. Afgelopen
maandag zijn ze gestart. De leerlingen die enthousiast zijn kunnen volgend schooljaar na
schooltijd blokfluitles gaan volgen.
Terugblik
Ook dit jaar hebben wij meegedaan met de Koningsspelen. Groep 1 en 2 hebben dit gecombineerd met het juffenfeest.

Gebouw
De keukentjes van groep 1 en 2 zijn vandaag vervangen. Het ziet er weer fris en schoon uit.
Als school willen we bewust omgaan met onze
leefomgeving en de toekomst. Mede daarom zijn
in de meivakantie alle lampen vervangen door
zuinige LED lampen.
De leerlingen van groep 7 en 8 hebben hun theoretisch en praktisch verkeersexamen gedaan. Ze
zijn allemaal geslaagd. Gefeliciteerd.

Donderdag 18 april hebben wij met elkaar Pasen
gevierd. We kijken met elkaar terug op een mooie

viering qua inhoud en inbreng van de leerlingen.
Fijn dat er zoveel ouders waren.

Agenda
Woensdag 22 mei
Maandag 27 mei
Woensdag 29 mei
Donderdag 30 mei
Vrijdag 31 mei
Maandag 3 juni
Woensdag 5 juni
Maandag 10 juni
Dinsdag 11 juni
Woensdag 12 juni
Donderdag 13 juni
Maandag 24 juni

Kunstmenu groep 5/6
MR-vergadering
Studiedag, leerlingen zijn vrij
Hemelvaart, leerlingen zijn vrij
Leerlingen zijn vrij
Maandopening juni
Presentatie cultuurblok 2
Tweede Pinksterdag, leerlingen zijn vrij
Studiedag, leerlingen zijn vrij
Kunstmenu groep 5, schoolschoonmaak
Kunstmenu groep 6, verjaardag meester Stefan verjaardag
MR-vergadering
Voor alle data geldt D.V.

Met vriendelijke groet, namens het team,

Stefan van Ee

