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Basisonderwijs
Agenda
27 april t/m 13 mei

Meivakantie

5 mei

Oud papier

21 mei

2 Pinksterdag/kinderen vrij

e

Oproep
Wanneer kinderen 4 jaar zijn geworden mogen ze naar
de basisschool. De mogelijkheid bestaat om kinderen,
wanneer ze drie jaar zijn, al aan te melden. Mocht u een
zoon/dochter hebben die drie jaar is geworden, dan
nodigen we u graag uit voor een gesprek. Misschien kent
u iemand in uw omgeving waarvan de zoon/dochter ook
drie jaar is geworden, wilt u deze mededeling dan
doorgeven aan de desbetreffende persoon? Alvast
bedankt!
Bedankt
Pasen ligt alweer even achter ons, maar we kunnen
terugkijken op een zeer geslaagde activiteit. Dankzij een
levering van 150 (!) eieren door de Speuldeel konden de
kleuters eieren zoeken. Hartelijk dank daarvoor!

Marge dagen
Voor het schooljaar 2018/2019 zijn de margedagen
vastgesteld: vrijdag 28 september,
vrijdag 15 februari ( vrijdag voor de voorjaarsvakantie),
dinsdag 23 april ( dag na Pasen) en maandag 17 juni. We
hebben deze data gekozen omdat ze gekoppeld zijn aan
een weekend of een vakantie. Op de genoemde dagen
zijn de medewerkers van school niet vrij. We willen de
dagen besteden aan de schoolontwikkeling en het werken
aan de administratie. Vanwege de schoolontwikkeling
hebben we dagen gekozen die verspreid zijn over het
schooljaar. We hebben twee dagen aan het begin van de
week gekozen en twee aan het eind. Zo zorgen we dat de
parttimers elk maar twee keer hoeven terug te komen. Dit
kan ook voor ouders een voordeel zijn wanneer er door
hen parttime gewerkt wordt aan het begin of aan het eind
van de week.
Communicatie avond
We gaan als team bespreken wat er op deze avond is
besproken en dat wordt terug gekoppeld naar de ouders
met actie punten.
Start school jaar 2018-2019
De eerste donderdag na de zomervakantie
(6 september vanaf 17.00 uur) willen we in samenwerking
met de OR graag starten met een barbecue, achter op het
schoolplein. Meer info volgt!

Nieuws uit de MR
De onderstaande punten zijn tijdens de MR vergadering
van 11 april besproken/vastgesteld.
Peuters / leerlingenaantallen
We gaan flink promotie maken voor de school. Het is naar
buiten toe niet duidelijk genoeg wat we allemaal doen op
school. We willen graag ons leerlingenaantal op peil
houden. Uit de plannen van de gemeente blijkt dat er
genoeg kinderen zijn om het IKC ook op langere termijn
open te houden. Het is wel belangrijk dat we dan ons
inzetten om zo veel mogelijk leerlingen te trekken.
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Nieuws van de witte Broekies april 2018
Voor de peuters is het weer fijn om buiten te spelen. In
de tuinen bloeien allemaal lente bloemen en het is mooi
om te ontdekken dat de blaadjes weer aan de bomen
komen en er madeliefjes in het gras staan. Ook vonden
we in de zandbak spinnetjes en een lieveheersbeestje en
we hebben alweer vlinders gezien. Omdat het lente is zijn
we samen naar de familie Meppelink geweest om de
lammetjes te bekijken. Een uitje naar de boerderij en
Puk(de pop) mocht ook mee. Het was heel bijzonder want
tussen al die mooie schapen en lammetjes zagen we één
zwart lammetje! We hebben er ook een spelletje over
gedaan met het volgende liedje:
Lekker op de fiets, fiets, fiets
Rij ik langs de wei
Daar zag ik een lammetje met een schaap erbij
Beh, zegt het schaap
En het lammetje verstopt zich in de wei
Luister goed dan kun je hem horen
Waar zit hij?
Tussendoor hebben we nog wat moois gemaakt voor de
moeders en we gaan na de meivakantie (27 april t/m 13
mei) ook bezig om de vaders in het zonnetje te zetten.
Wat er geknutseld wordt dat blijft nog even een
verrassing!
Vrolijke lente groeten van de Witte Broekies; Noud, Erwin,
Mirthe, Luuk, Eva, Daisy, Esmee, Elise, Erben, Nathan,
Jonathan, Esmée, Amelie.
Juf Janneke en juf Thea.

Houdt u zich aan de snelheidslimiet?
Een paar kilometer te hard rijden. We doen het allemaal
wel eens. Soms onbewust. Bijvoorbeeld als we met het
verkeer meerijden of als onze gedachten afdwalen. Maar
soms rijden we ook bewust te hard. Zo’n overtreding lijkt
onschuldig, maar kan al gauw ernstige gevolgen hebben.
Zeker binnen de bebouwde kom, omdat daar vaak
kwetsbare verkeersdeelnemers zoals kinderen op de weg
zijn. Toch rijden de meeste mensen binnen de bebouwde
kom 10 tot 15 km/uur te hard. Dat lijkt misschien niet
veel, maar 10 kilometer te hard rijden, zorgt ervoor dat
uw remweg 7 meter langer wordt! Om mensen te wijzen
op de gevaren van (iets) te hard rijden, is er de landelijke
campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’. De campagne
roept weggebruikers op om regelmatig hun snelheid te
checken. Zo rijden we nooit ongemerkt te hard.

Stampertjes:
http://stampertjesblog.wordpress.com
Weerwolven:
http://weerwolvenbalinge.wordpress.com
Tomanies:
http://www.juffiecarla.wordpress.com
Facebook pagina van school:
https://www.facebook.com/dewenteling
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