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Belangrijke datum
-

12 mei: Moederdag
13 t/m 15 mei: Route 8 Eindtoets groep 8
21 mei: Schoolfotograaf
22 mei: Schoolfotograaf
22 mei: Vergadering Oudervereniging
23 mei: Leerlingenraad
30 en 31 mei: Hemelvaartvakantie
Interim directeur Ernst aanwezig op 13, 17, 21, 23, 27 en 29 mei

Eindtoets groep 8
Maandag 13, dinsdag 14 en woensdag 15 mei maken de kinderen van groep 8 de
eindtoets genaamd Route 8. Deze toets vindt elke ochtend plaats. Het is fijn als de
kinderen goed uitgerust aan de toets kunnen beginnen. We hopen dat ze deze dagen in
staat zijn om het beste van zichzelf te kunnen laten zien en wensen ze dan ook veel
sterkte toe.

Laatste periode tot zomervakantie van negen weken breekt aan
We zijn deze week weer voortvarend van start gegaan en hebben nog negen mooie
weken voor de boeg. Er komen leuke evenementen aan, zoals het schoolkamp en de
musical van groep 8. En in juni vieren de juffen hun verjaardag met een juffendag.
De resultaten van de inspectie zijn deze week binnengekomen. We gaan dit op
bestuursniveau bundelen met alle andere gegevens en zullen u als ouders verder op de
hoogte brengen van het wel en wee. Wordt vervolgd.
Juf Vera is gelukkig weer gestart in groep 6/7 op de dinsdag en woensdag. Juf Joke zal
vanaf komende week ook weer werkzaamheden gaan opstarten en met kleine groepjes
leerlingen leeractiviteiten ontplooien.

MR verkiezingen
Er staan weer verkiezingen voor de medezeggenschapsraad voor de deur. De
medezeggenschapsraad bestaat uit de personeelsgeleding (drie leerkrachten) en de
oudergeleding (drie ouders). Kort samengevat is de raad een inspraakorgaan met
wettelijke bevoegdheden. Deze raad toetst het beleid dat wordt voorgesteld en
uitgevoerd door de directie en heeft afhankelijk van het onderwerp instemming- of
adviesrecht. Om een gezonde roulatie van leden van de MR te bewerkstelligen vinden
er ieder jaar verkiezingen plaats waarbij ouders zich aan kunnen melden om één van de
zittende leden na een periode van in principe 3 jaar af te lossen.

Na een periode van 3 jaar inzet voor de Kraaienboom stopt Stef van DIepen bij de MR.
Heb jij interesse om het stokje van Stef over te nemen en de “verkiezingsstrijd” met
andere geïnteresseerden aan te gaan, of heb je vragen en wil je meer informatie over
de oudergeleding van de MR, meld je dan bij een van de leden van de MR
oudergeleding: Stef van Diepen (06-52795003), M
 arloes Groot (06-37619937) of Femke
Klijnsma(06-20501109).
Met vriendelijk groet,
MR de Kraaienboom

Skeelerclinic
Volgende week woensdag 15 mei gaan de groepen 5 en 6/7 naar een skeelerclinic in
Medemblik. De kinderen starten om 08.30 uur op school en om 09.30 uur gaan we
met de bus (en enkele auto's) naar Medemblik.
Voor deze dag graag sportieve kleding. Drinken en versnapering krijgen de kinderen
daar. De kinderen krijgen alle materialen en bescherming (helm, knie/polsbescherming)
in bruikleen van Sportservice West-Friesland.
We hopen op een zonnige, sportieve en gezellige ochtend!

Schoolzwemmen
Helaas liet het weer het niet toe om deze week te starten met schoolzwemmen voor de
groepen 3 tot en met 8. De temperatuur kwam niet boven de 15 graden. Dit is toch wel
de grens om deze buitenles voor de leerlingen van de Kraaienboom verantwoordelijk
te kunnen volgen.

Typecursus op de kraaienboom afgesloten
IK heb meegedaan aan de typecurses . Zelf vond ik het in het begin best wel moeilijk
omdat er steeds meer letters bijkwamen. Toen ik alle letters had geleerd ging het
ineens veel gemakkelijker. Mijn snelheid schoot ook omhoog, zo heb ik nu iets in de 160
A.P.M. (aanslagen per minuut) en 0 fouten omdat ik de backspace veel gebruik. In het
begin was ik best wel negatief over mezelf en zag ik het doel er niet van in. Uiteindelijk
was het hun toch gelukt om me te overtuigen en nu zie ik het zelf ook dat ik het best
wel goed doe. Ook was het fijn dat het op school was zodat ik het zelf niet hoef bij te
houden en dat er een typejuf is die me aanmoedigt en complimenten geeft.
Joep

De kraaienboom, wat een leuke lesgroep, het is altijd weer een verrassing wat voor
groep je hebt. Maar deze groep was een topper. In het begin was het best moeilijk die
rare vingers ook! En ook nog veel huiswerk. Toen iedereen alle letters kon typen ging
deze groep als een speer. Ook de extra oefenteksten werden gemaakt. 1 april (geen
grap) deed de groep de eindtoets. Iedereen geslaagd met een hoge score aan
aanslagen per minuut. De groep was zo leuk dat ik het gewoon jammer vind dat het na
12 weken voorbij is. Ja echt waar in 12 weken hebben ze met 10 vingers leren typen en
allemaal met meer dan 80 aanslagen per minuut.
Groeten en bedankt voor de fijne tijd Mary Boots.

