Nieuwsbrief
Mei 2018
Hiep, hiep hoera!
Gefeliciteerd aan
de jarigen!

Kalender
10 & 11 mei
13 mei
14 mei
15 mei
21 mei

Hemelvaart, kinderen vrij
Moederdag
Kwaliteitsdag juf Cindy& juf Carine
Maandviering groep 7/8
Tweede Pinksterdag, kinderen vrij

23 mei

Kanjertraining juf Carine, juf Margree, juf
Stephanie en juf Jeanine

29 mei
30 mei

Auditorentraining juf Cindy (Utrecht)
Keet in de kerk, groep 5/6
Laatste mogelijkheid opgeven
Avondvierdaagse

31 mei
5 – 8 juni

Studiedag juf Cindy
Avondvierdaagse

9 mei – Iris gr. 1
9 mei – Mirthe gr. 4
12 mei – Theys gr. 3
12 mei – juf Ruth
15 mei – Yannou gr. 0
17 mei – Fenne C. gr 3
23 mei – Arguella gr. 6
24 mei – meester Alois
27 mei – Luuk gr. 2
27 mei – Fleur gr. 7
27 mei – Michael gr. 4
31 mei – Duncan gr. 8

Kind op maandag – Lied van de maand
Let maar op!
Handelingen 1: 1-14
Na de meivakantie onderbreken we twee weken de verhalen over Samuel, Saul en David. Deze week horen
we het verhaal van Hemelvaart. Jezus is veertig dagen lang aan zijn leerlingen verschenen na zijn
opstanding. Nu gaat hij naar de hemel.
Jou bedoel ik!
Handelingen 1: 15-26 en Handelingen 2: 1-24
Jezus had twaalf leerlingen, door het vertrek van Judas zijn ze niet meer compleet. Het lot valt op Mattias
als nieuwe apostel. Met Pinksteren horen we voor wie het verhaal van Jezus bedoeld is: voor iedereen. Jou
bedoel ik, en jou, en jou… Ook wij mogen ons aangesproken voelen door het verhaal van Gods liefde.
In de klas wordt er iedere maand aandacht besteed aan verschillende liederen. Deze liedjes zijn zorgvuldig
gekozen en sluiten aan bij de verhalen uit de Bijbel. Ook worden deze liederen in de kerken gezongen.
Deze maand zingen we;
“Ik moet weggaan” https://www.youtube.com/watch?v=56-V8t18v_Q
“Wij vieren feest” https://www.youtube.com/watch?v=DDkQkB4zCWI

Koningsspelen
Een heerlijk en gezellig ontbijt, gevolgd door vele leuke
spelletjes op het sportveld. De laatste dag voor de meivakantie
was een groot succes. Mede dankzij het weer, maar vooral
dankzij uw hulp en begeleiding waarvoor veel dank!

Gezonde traktaties
Wat een heerlijke traktaties komen er voorbij. Super dat u voor de kinderen zulke leuke en gezonde
traktaties weet te creëren. Denkt u er aan dat ook de leerkrachten graag gezond eten? Ook zij zijn blij met
een lekker stukje fruit.
De levering van het EU schoolfruit is helaas gestopt. De kinderen mogen nu weer
zelf fruit meenemen, in ieder geval op de dinsdag en donderdag.

Avondvierdaagse
Dinsdag 5 t/m vrijdag 8 juni is het weer Avond-4-daagse! Om alles soepel te laten verlopen en er geweldige
avonden van te maken, vragen we uw aandacht voor de bijgevoegde informatie.
Zie onder aan de nieuwsbrief!

Lekker buiten eten en met water spelen bij de TSO!

OR-/ MR-/ Teamavond
Ieder jaar komt de OR, MR en het team een avond bij elkaar om met elkaar
te spreken over ontwikkelingen op school, visie van de school of zaken die
spelen. Een waardevolle avond waarbij we elkaar ontmoeten en er mooie
dingen gedeeld kunnen worden. Vlak voor de vakantie kwamen we bij
elkaar en spraken we over het belang van communiceren, met elkaar maar
zeker ook met de kinderen. Welke gesprekken voert u met uw kind en
welke vragen kunnen helpen om het gesprek op gang te helpen? Aan de
hand van “kletspotjes” hebben we verschillende vragen en spreuken
besproken. Vervolgens hebben we in het lokaal van groep 3/4 geoefend
met de boomwhackers en werd ons in groep 7/8 meer verteld over het
werken met Snappet.

Onderwerp: Avondvierdaagse 2018
Beste ouders,
Over een paar weken gaat de avond-4-daagse weer van start in Burgh-Haamstede. De data zijn: dinsdag 5
juni, woensdag 6 juni, donderdag 7 juni en vrijdag 8 juni. De start is elke avond om 18.30 uur vanaf sportpark
“van Zuijen” te Burgh. Behalve de vrijdagavond, dan vertrekken we om 18.45 uur.Voor een goede gang van
zaken tijdens de avond-4-daagse is veel begeleiding nodig. Daarom is deelname van de kinderen alleen
mogelijk, als u (of een andere begeleider, bijv. oudere broer/zus, oom, tante) meeloopt. De leerkrachten die
meelopen zijn vrijwillig aanwezig, u bent zelf verantwoordelijk voor uw kind!
Als team en OR vinden wij het heel belangrijk dat het ordelijk verloopt, daarom vragen we u om de regels
nog even door te nemen, dan doen wij dit in de klas met de kinderen ook.
-Voor en achter de groep loopt een ouder met een groene bodywarmer, hier blijven we tussen lopen.
-We lopen met de groep mee, dus niet steeds inhalen en rennen van voor naar achter en weer terug.
-We blijven in het zicht lopen van onze ouders(begeleiders).
-We dragen elke avond het groene schoolshirt.
-We lopen op de wegen en paden en niet in de graskant of door de duinen.
-Inhalen mag alleen als je begeleider daar toestemming voor geeft en als deze zelf meegaat.
-We lopen niet met een hond en ook niet met muziek(mobieltje).
Aan u als ouders de vraag om hierin ook uw verantwoording te nemen en te zorgen dat u tijdens het lopen
op uw kind let en dat kan alleen als uw kind bij u in de buurt loopt!
De kinderen van groep 1 t/m 4 lopen de 5 km, de kinderen van groep 5 t/m 8 lopen de 8 km.
De laatste avond verzamelen we, na het lopen, op de Kloosterweg bij de Duinen van Haamstede, waar we
om ongeveer 19.30 uur vertrekken achter de muziek aan om de laatste kilometers naar Burgh te lopen. Op
het sportpark zullen dan de medailles uitgereikt worden. Iedereen krijgt dezelfde medaille, dus hoeft er niet
meer opgegeven te worden voor de hoeveelste keer de kinderen meelopen. Degenen die prijs stellen op het
vroegere cijfertje, kunnen na het ontvangen van de medaille deze inruilen in de kantine voor een cijfertje.
Voor de kinderen zijn er geen kosten meer aan verbonden, omdat dit al betaald is d.m.v. de ouderbijdrage.
Als u als ouder voor een medaille mee wilt lopen dan kan dit niet meer via school, u kunt zich dan bij FC de
Westhoek opgeven! Als u zonder te betalen meeloopt, wordt u door de organisatie vriendelijk verzocht
om geen consumptie aan te nemen onderweg, want anders is er tekort!
Wilt u onderstaande strook met uw kind meegeven naar school? Inleveren uiterlijk woensdag 30 mei!!
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
We kijken uit naar een sportieve en gezellige avond-4-daagse met mooi weer!
Namens de collega’s,
Carolien Boot
_______________________________________________________________
OPGAVE STROOKJE AVOND-4-DAAGSE 2018
Naam kind(eren):
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