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Belangrijke datum
-

24 juni: Intekenen tien-minutengesprekken
26 juni waterfeest groep 1/2
27 juni: Studiedag team De Kraaienboom, leerlingen vrij!
Vanaf maandag 1 juli 10-minuten gesprekweek
4 juli OV-vergadering
9 juli eindmusical op de ochtend en in de avond
12 juli laatste schooldag
Zomervakantie tot en met zondag 25 augustus 2019
Interim directeur Ernst aanwezig op 26, (27), 28 juni 2019, 1, 4, 9 en 12 juli 2019.

Geweldig actienieuws van onze Oudervereniging
De afgelopen maanden heeft de OV op verschillende manieren acties georganiseerd
om geld in te zamelen voor het nieuwe schoolplein. Dat heeft het volgende
opgebracht;
●

Bingo: 496 euro

●

Kledingbeurs: 369 euro

●

Bag2School kledingactie: 187 euro

●

Verkoop schoolmeubels: 1181 euro

●

Rabo Clubkas Campagne: 295 euro

Samen maakt dit het mooie bedrag van 2528 euro. Hier zijn we heel blij mee! Iedereen
bedankt die hier een bijdrage aan heeft geleverd. We willen van dit geld een mooi
speeltoestel kopen voor het schoolplein!
Met vriendelijke groet, Wendy Louter-Vlaar namens de Oudervereniging

Intekenlijst tien-minuten gesprekken
U kunt vanaf komende maandag weer intekenen voor de tien-minuten gesprekken naar
aanleiding van de laatste rapportperiode. Deze bijeenkomst is geen verplichting, maar
deze laatste keer facultatief.

Leerlingenraad
Op vrijdag 21 juni heeft de leerlingenraad bestaande uit Femke (groep 7/8), Imme
(groep 6/7) en Julia (groep 5) met meester Ernst over de plannen omtrent het nieuwe
schoolplein gesproken.

Er komen voor alle leeftijdsgroepen mooie mogelijkheden om volop te gaan spelen. Het
plein aan de kant van het voetbalveld gaat een stukje natuurlijk spelen opleveren. De
mogelijkheid bestaat dat er een echt insectenhotel komt. Dit dient nog wel even goed
bekeken te worden. Er is een ontwerp voor een pannaveldje, wat tevens in de winter
kan worden gebruikt als schaatsbaan! Verder zijn er nog vele ideeën geopperd, maar
we zullen ook moeten kijken of het kostenplaatje het allemaal toelaat.
Als de plannen zijn gewogen en goedgekeurd, zullen we meer in detail gaan treden.
Gezien de bouwactiviteiten verwacht ik dat dit pas wordt aangepakt vanaf begin nieuw
schooljaar. Dit omdat het plein nu overwegend als opslagplaats wordt gebruikt!

Woensdag waterfeest voor groep 1/2
Beste ouders van de kinderen van groep 1/2,
De zomer is nu dan toch echt begonnen. Volgens de weersvoorspelling zal het
aankomende woensdag 26 juni de warmste dag van de week worden met
temperaturen rond de 30 graden. Met natuurlijk nog enige voorzichtigheid dat het weer
ineens toch iets anders zou kunnen bedenken (je weet het nooit in Nederland), hebben
we daarom besloten om woensdag een waterfeest voor de kleuters te organiseren. We
willen dan rond een uur of 11 op het grasveld enkele kleine waterbadjes neerzetten en
wellicht ook nog een sproeier en ander leuk waterspeelgoed (zoals gietertjes,
emmertjes bootjes, enz.) Daarvoor vragen we uw hulp voor het volgende:
Van wie zouden we de volgende spullen kunnen lenen:
- kleine waterbadjes
- tuinsproeier
- lange tuinslang met koppeling
- waterspeelgoed (geen waterballonnen en waterpistolen!!!!)
Het is handig als de namen op de spullen gezet kunnen worden, zodat alles bij de juiste
personen terugkomt.
Daarnaast hopen we dat er 3 a 4 ouders vanaf een uur of kwart voor 11 willen helpen
met het vullen van de badjes en het insmeren van de kinderen en tot twaalf uur helpen
met een oogje in het zeil houden. We verheugen ons nu al op een super gezellig
waterfeest!!!!!!
Verder willen we u vragen aankomende week zoveel mogelijk de kinderen thuis voor
het naar school gaan al in te smeren met zonnebrandcrème.
In de gang zullen we een lijst ophangen, waarop u kunt invullen als u ergens mee kunt
helpen. Daarnaast is het belangrijk dat de kinderen kleding meenemen (of al aan
hebben) die nat mag worden en dat elk kind een handdoek meeneemt. Verder zullen
we de kinderen goed insmeren met zonnebrand.
Met vriendelijke groeten, Ilse, Leoniek en Judith

Verbouwing en verhuizingen intern
De verbouwing voltrekt zich in een enorm rap tempo, daar de tijd ook begint te
dringen. Momenteel is het voor de school kiezen uit de minst slechte omstandigheden
om het onderwijs plaats te laten vinden. We ontkomen niet aan veel herrie vanwege
alle werkzaamheden. De werklieden proberen er wel met z’n allen zoveel mogelijk
rekening mee te houden, maar zo nu en dan zitten wij in de geluidsgolf van vele
apparaten.

Groep 3/4 is nu uit voorzorg toch verhuisd naar het nieuwe lokaal, waar nog geen
nieuwe vloer in ligt. Het oude lokaal lag echter midden tussen de nieuwe
werkzaamheden, vandaar de betere oplossing met de overgang deze week naar het
nieuwe gedeelte!
Ook groep 5 en de peuters zijn alvast in het nieuwe gedeelte ingetrokken.
Zoals ik het nu kan bekijken, zal de verbouwing op woensdag 21 augustus in de laatste
vakantieweek grotendeels voltooid zijn. Deze dag ligt hopelijk de vloer van de aula erin.
Dat betekent dat vanaf donderdag 22 augustus er veel schoongemaakt dient te
worden, er nog moet worden verhuisd en worden ingericht. Dit alles met doel om op
maandag 26 augustus iedereen te verwelkomen in een prachtig vernieuwd gebouw.
De groepen in het hoofdgebouw mogen allemaal door de vooringang naar binnen
komen! Tot aan de zomervakantie blijven we allemaal in de huidige lokalen. Op 12 juli
worden de cabins opgehaald, dus deze laatste schooldag zal wel weer enige
organisatie vereisen. We houden u op de hoogte.

Tussenschoolse opvang op de vrijdag
In een vorig schrijven over de urenuitbreiding op de vrijdag is enige onduidelijkheid
ontstaan over de tussenschoolse opvang (overblijf) op de vrijdag.
De vraag was om dit zoveel mogelijk zelf op te lossen, vanwege het beperkte aantal
medewerkers op de overblijf. Dat betekent zeker niet dat er geen mogelijkheid komt op
de vrijdag om op school over te blijven! Dit gaat ook op de vrijdag geregeld worden.
Komende week hopen wij een eerste schrijven uit te laten gaan waarop de TSO
inventariseert hoeveel kinderen op welke dagen gebruik gaan maken van de overblijf
het komende schooljaar. We hopen dat iedereen dit wil aangeven, om zo goed
mogelijk beeld te krijgen en op alle wensen in te kunnen aan. Alvast bedankt.

Teamplaatje en nieuwe groepen

Graag zouden wij nu al het teamplaatje voor het volgende school aan u willen laten
zien. De groepsindeling is al bekend en in de MR besproken, maar de leerkrachten zijn
nog niet over de groepen verdeeld. Dit komt omdat we nog te maken hebben met het
invullen van een vacature. Doordat er nog geen nieuwe collega bekend is, willen wij
niet achteraf melden dat er nog geschoven gaat worden met de collegae over de
groepen. We hopen zo spoedig mogelijk in het belang van iedereen duidelijkheid te
verschaffen.

Afscheid juf Vera
Juf Vera heeft aangegeven om komend schooljaar wegens privé-omstandigheden geen
deel uit te maken van ons schoolteam. Wij snappen heel goed haar keuze op dit
moment en wensen haar het allerbeste.
Fijn weekend.
Ernst Winkel

