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Ons team
Kleuters
Vanaf volgende week gaan we op woensdag en vrijdag de kinderen van groep 2
samenvoegen en de kinderen van groep 1 zullen hierdoor ook bij elkaar komen te
zitten. We vinden het namelijk belangrijk, dat groep 2 nog even de tijd krijgt om als
groep te wennen aan elkaar, voordat ze als één groep naar groep 3 gaan. En op de
momenten dat ze bij elkaar zitten en kan er nog extra tijd en aandacht besteed
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worden aan werkjes/oefeningen, die helpend zijn bij de overgang naar groep 3. Lisa
zal les gaan geven aan groep 2 in het lokaal van groep 1/2B en Fennie aan groep 1
in het lokaal van groep 1/2A.
We zijn verheugd te kunnen mededelen dat Gery vanaf volgende week gaat starten
met re-integreren. Ze zal de komende tijd op donderdagochtend aanwezig zijn. Ze
zal aan het begin vooral werkzaamheden buiten de klas uitvoeren.
Vanaf maandag 23 mei is Renske weer terug van haar verlof. Zij zal dan weer op de
maandag en dinsdag voor groep 1/2A staan. Dat betekent, dat volgende week voor
Debbie de laatste week zal zijn dat ze voor groep 1/2A staat. We hebben wel
besloten dat Debbie bij de kleuters blijft ter ondersteuning. Zij zal zich vooral bezig
houden met het begeleiden van groepjes kinderen.
Fennie heeft aangegeven om vanaf 30 mei gelieve toch wat minder dagen in te
vallen voor Gery. En met de terugkomst van Demi (per 31 mei) kunnen we dit
gelukkig goed opvangen. Demi zal daarom vanaf 1 juni de woensdagen en
donderdagen van Fennie gaan overnemen. Demi is voor de meeste kinderen al een
bekend gezicht, omdat ze tot de Kerstvakantie regelmatig bij de kleuters voor de
groep heeft gestaan. Fennie zal dan alleen de vrijdagen voor groep 1 staan.
Vanaf 1 juni zal de bezetting van de kleutergroepen er als volgt uit komen te zien:
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Groep 1A

Renske

Renske

Demi

Demi

Fennie

Groep 2A

Renske

Renske

Lisa

Demi

Lisa

Groep 1B

Lisa

Lisa

Demi

Lisa

Fennie

Groep 2B

Lisa

Lisa

Lisa

Lisa

Lisa

*Op maandag en dinsdag is Debbie extra ter ondersteuning
**Op donderdagochtend is Gery extra ter ondersteuning

Lisanne
Juf Lisanne is op vrijdag 6 mei door haar vriend Mick ten huwelijk gevraagd. Via
deze weg willen we haar feliciteren met dit heugelijke nieuws en wensen we hun
heel veel plezier met de voorbereiding van hun huwelijk!
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Ons onderwijs
Kind op maandag
Is er een God die het hoort als mensen bidden? En krijgen ze dan wat ze vragen?
We beginnen deze periode met het verhaal van Hanna uit het Bijbelboek 1 Samuël
1. Als zij hardop bidt in de tempel, denkt de priester dat ze dronken is. Maar ze stort
haar hart uit voor de Heer en wordt verhoord. Hanna krijgt een zoon, Samuël, die als
klein kind de stem van God hoort. Later wordt hij een profeet: hij vertelt mensen wat
God hen te zeggen heeft. Ook zalft hij een koning voor Israël.
Een thema dat in deze verhalen steeds terugkomt, is luisteren. Je kunt horen dat iets
gezegd wordt, maar luister je er dan ook echt naar? Voor kinderen is dat een
herkenbaar thema. Elke dag komen er veel geluiden op hen af: van hun
leerkrachten, ouders, vrienden en vriendinnen, maar ook van influencers en
beroemdheden. Nemen de kinderen alles aan wat er gezegd wordt? Hoe kiezen ze
waar ze wel en niet naar moeten luisteren? En is er bij al die geluiden ook nog
ruimte voor het geluid van de verwondering en de hoop? Hopelijk kunnen de
verhalen hen ook daarover aan het denken zetten.
Rondom Hemelvaart en Pinksteren worden de verhalen verteld die bij deze feesten
horen. In het pinksterverhaal speelt luisteren en verstaan ook weer een belangrijke
rol: de leerlingen van Jezus worden door iedereen verstaan. Dat is een wonder!
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De volgende thema's komen aan bod:
Week 19 gaat over 'Hier is de koning'
Week 20 gaat over 'Spijt'
Week 21 gaat over 'Verder dan je kijken kunt'
Week 22 gaat over 'Vol vuur'

Leerokest
Het heeft even geduurd, maar vanaf deze week gaan we eindelijk starten met 'Het
Leerorkest'. Ze gaan de volgende activiteiten aanbieden:
Co-teaching Muziek groep 1 t/m 4
Het Leerorkest geeft Co-teaching Muziek aan leerkrachten van groep 1 t/m 4. De
leerkrachten en muziekdocenten werken samen aan leuke lessen, passend bij de
kinderen van de groep én bij de vaardigheden van de leerkracht. De co-teaching
vindt plaats in een blok van zes weken en kan gelinkt worden aan een actueel thema
binnen de school.
Leerorkest mini groep 5 t/m 7
Tijdens dit project gaat groep 5 t/m 7 gedurende 5 weken een schoollied maken in
de vorm van een libdub. Groep 5 gaat zingen en knutselen. De kinderen van groep 6
hebben de keuze uit dansen of een instrument bespelen. Bij groep 7 kan er gekozen
worden uit dansen, tekstschrijven en zingen óf een libdub bedenken.
Tijdens de 4e les wordt alle audio opgenomen en tijdens de laatste les worden
video-opnames gemaakt. Hierna wordt alles gemonteerd en aan de school
aangeboden. Ze hebben professionele techniekmensen (audio en beeld), dus het
belooft een mooi project te worden.
Groep 8 zal tijdens deze periode ook heel veel bezig zijn met muziek, omdat ze al
druk aan het oefenen zijn voor de musical.

Ons gebouw
Het onderhoud van de gebouwen van alle scholen van Stichting V + V is weggezet in
een meerjarenbegroting. Dit jaar is onze school aan de beurt om grondig te worden
opgeknapt. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Het zal wel in etappes
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gebeuren, omdat niet alles in één keer kan. De kleuterafdeling zal hierin niet worden
meegenomen, omdat deze afdeling in 2013 nog is opgeknapt.
In de meivakantie is de hele school voorzien van ledverlichting en zijn de
bovenverdieping en hal voorzien van een likje verf. Tijdens Hemelvaart wordt het
lokaal van groep 3 en groep 8 nog geverfd.
Verder zal er de komende maanden nieuw marmoleum gelegd worden en zal er
andere raambekleding geplaatst worden. Als finishing touch zal de school worden
voorzien van eigentijdse zit- en werkplekken voor de kinderen en de leerkrachten.
We kijken uit naar het eindresultaat!

Activiteiten
Pasen
We hebben dit schooljaar weer een gezamenlijke Paasviering kunnen houden in de
schaapskooi. En dankzij de oudercommissie hebben de kinderen kunnen genieten
van een heerlijke Paaslunch.
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Koningsspelen
Op vrijdag 22 april vonden de Koningsspelen plaats. In elke klas zijn we de dag
gestart met een ontbijt, gevolgd door de Koningsspelendans. Vervolgens heeft groep
1 t/m 4 een spelletjescircuit gedaan op het schoolplein. Groep 5 t/m 8 hebben in de
gymzaal een clinic bootcamp gedaan onder leiding van meester Menno. En 's
middags hebben ook zij het spelletjescircuit gedaan.
Het was een geslaagde dag vanwege het heerlijke weer, de gezellige sfeer en
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dankzij de hulp van vele ouders. Dank daarvoor!

Schoolreis
Hoera! We gaan op schoolreis. De groepen 3 t/m 7 gaan op dinsdag 31 mei met
bussen naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam.
De kinderen mogen deze dag op de gewone tijd naar school komen. Om 09:00u.
vertrekken de bussen en tussen 16:45u en 17:00u komen we weer terug op school.
De kinderen nemen deze dag zelf een lunchpakket mee. Wij gaan met elkaar
lunchen in het park. Wij willen u ook vragen om uw zoon/dochter een tussendoortje
mee te geven en vooral belangrijk, een afsluitbaar flesje drinken. Mocht het heel
warm zijn, dan kunnen de kinderen het flesje vullen met water. Wij willen u vragen dit
in een rugtas mee te geven. Aan het einde van de dag, krijgen de kinderen een ijsje.
Wij hopen op een leuk en gezellig schoolreisje!
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Vakantierooster schooljaar 2022-2023
Volgend schooljaar zijn de schoolvakanties/vrije dagen als volgt:
Herfstvakantie

24 oktober t/m 28 oktober

Kerstvakantie

26 december t/m 6 januari

Voorjaarsvakantie

27 februari t/m 3 maart

Goede vrijdag

7 april

Pasen

9 en 10 april

Meivakantie

24 april t/m 5 mei

Hemelvaart
Pinksteren

18 en 19 mei
28 en 29 mei

Zomervakantie

10 juli t/m 18 augustus

Overige vrije dagen zijn:
-woensdag 19 oktober 2022
-maandag 6 februari 2023
-vrijdag 24 februari 2023
-woensdag 17 mei 2023
-donderdag 22 juni 2023
-vrijdagmiddag 7 juli 2023
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vrijdagavond 20 mei: Unicefloop
donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei: Vrij i.v.m Hemelvaart
dinsdag 31 mei: Schoolreis groep 1 t/m 7
woensdag 1 juni t/m vrijdag 3 juni: Kamp groep 8
donderdag 2 juni en vrijdag 3 juni: Groep 1 & 2 zijn vrij i.v.m. kamp
zondag 5 juni en maandag 6 juni: Pinksteren, alle kinderen zijn vrij
donderdag 9 juni: Schoolfotograaf
maandag 20 juni t/m vrijdag 24 juni: Kijkje in de klas
vrijdag 24 juni: Rapport mee
maandag 27 juni: Studiedag, alle kinderen zijn vrij
dinsdagavond 28 juni: Sop- en klusavond
dinsdag 28 juni t/m vrijdag 1 juli: Rapportgesprekken
dinsdag 5 juli: Musical groep 8
woensdag 6 juli: Knikkermarkt
donderdag 7 juli en vrijdag 8 juli: Groep 8 vrij
vrijdag 8 juli: alle kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur
maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus: ZOMERVAKANTIE
De volgende nieuwsbrief komt uit op vrijdag 10 juni.
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