AGENDA
8 juni
Van schoolplein tot speelplein:
15.15-16.30 uur
9 juni
Excursie groep 5 naar Archeon
9 t/m 12 juni
Meerdaagse schoolreis groep 8
16 juni
OR-vergadering
aanvang 20.00 uur
Groep 2a heeft Dollie de Duif gemaakt uit het boek:
“’ Pluk van de Petteflet” van Annie M.G. Schmidt.

Thema juni: Het Grote Dierenfeest
Als vervolg op het thema van de
vorige maand, besteden we in juni
aandacht aan de rol die dieren in
de kinderliteratuur spelen.
Of het nu een hond, een big of een
gans is: een dier is de ideale
kindervriend. Dieren trekken
kinderen aan - als een magneet.
Dat zie je terug in de vele klassieke
kinderfilms en -televisieseries over
de bijzondere band tussen dier en
kind. De Schotse collie Lassie,
kangoeroe Skippy, dolfijn Flipper,
orka Willy en Sint Bernhard
Beethoven veroverden de harten
van miljoenen kinderen.
En ook in de kinderliteratuur wemelt
het van dergelijke verhalen. Van
klassiekers als 'Snuf de hond' van
Piet Prins (1950) en 'Charlotte's
web' van E.B. White (1952) tot
recent verschenen boeken als
'Toen kwam Sam' van Edward van
de Vendel of 'Mikis de ezeljongen'
van Bibi Dumon Tak.
Wat maakt die vriendschap tussen
kinderen en dieren tot zo'n tijdloos
en onuitputtelijk thema? Als je
kinderboeken leest, valt op dat
vriendschap sluiten met een dier
een geluksgevoel teweegbrengt dat
bij andere vriendschapsbanden
zelden gegarandeerd is.
In de ogen van deze kinderen is het
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dier een gelijkwaardig individu, dat
er net zo goed voor kiest om jouw
vriend te worden als omgekeerd.
En hond, kat of gans zal het kind in
die zekerheid nooit tegenspreken,
het kan immers niet praten. Dat
voelt veilig: het kind kan zich
daardoor aan de vriendschap
uitleveren, zonder bang te hoeven
zijn voor afwijzing of bedrog.
Kruimeltje herkent in een straathond
zijn gelijke en sluit vriendschap: "Ik
kom maar een beetje bij je liggen,
dan zullen we mekaar warmen, hè?
Hebben ze jou ook de straat
opgestuurd? Heb je ook zo'n honger
als ik? Schuif een eindje om, zeg,
d'r is best plaats voor twee. Jij bent
ook niet zo groot, net zo min als ik."

22 juni
Schoolreis groep 3 t/m 7
23 juni
Nieuwsbrief juni extra
25 juni
Schoolreis groep 1+2
29+30 juni
Rapportavonden groep 1 t/m 7

Obs. Roald Dahl literaire basisschool,
omdat lezen zo belangrijk is !

Voor Kruimeltje is de hond een
lotgenoot met wie hij de harde
wereld van volwassenen makkelijker
aankan. Daarin lijkt hij natuurlijk op
Rémi uit Hector Malots klassieker
'Alleen op de wereld'.
En dan zijn er natuurlijk ook nog
vele mooie informatieve boeken
over dieren.

Merlijn tijdens de lenteloop
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Schoolreizen
Passend bij het thema van de maand gaan groep 3 t/m 7 op maandag 22 juni op schoolreis naar
diergaarde Blijdorp.
De kinderen moeten gewoon om 08.30 uur op school zijn. We verzamelen dan eerst in de klas voor de
laatste instructies en lopen vervolgens gezamenlijk naar de bussen die klaar staan in de Prickwaert
tegenover het benzinestation Avia.
We vertrekken om 09.15 uur voor een leuke en gezellige dag. De kinderen moeten zelf een lunchpakket
meenemen en als zakgeld adviseren we maximaal € 7,00.
Om 16.00 uur vertrekken we weer uit Blijdorp en we hopen om ± 16.30 uur aan te komen in de
Prickwaert. De kinderen uit groep 1,2 en 8 zijn deze dag niet vrij.
Op donderdag 25 juni gaan de kleuters op schoolreis. De ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep
1 en 2 worden hier nog nader over geïnformeerd.
Maar de groep die als eerste op schoolreis mag is groep 8. Zij gaan op meerdaagse schoolreis naar de
Kempervennen van dinsdag 9 t/m vrijdag 12 juni.
Aan de schoolreis zijn uiteraard kosten verbonden die we evenals de andere activiteiten betalen uit de
ouderbijdrage. Op dit moment heeft nog niet iedereen het schoolreisgeld / de ouderbijdrage betaald.
Om te voorkomen dat uw kind niet mee kan op schoolreis, verzoeken we u indien u nog niet betaald
hebt, dit zo spoedig mogelijk te doen.

Vakantierooster volgend schooljaar
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasweekend
Mei-Pinkstervakantie
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

17-10-2015 t/m 25-10-2015
19-12-2015 t/m 03-01-2016
20-02-2016 t/m 28-02-2016
25-03-2016 t/m 28-03-2016
23-04-2016 t/m 08-05-2016
16-05-2016
09-07-2016 t/m 21-08-2016

Personeelszaken
Op dit moment zijn we druk bezig met de personeelsbezetting voor volgend schooljaar. We hebben
namelijk te maken met enkele mutaties, want naast onze directeur dhr. Joost Verhoef gaat ook dhr. Ed
van der Es met pensioen. Uiteraard gaan we van hen beiden nog afscheid nemen. Maar er moet ook
voor opvolgers gezorgd worden. Inmiddels is er een nieuwe directeur (mevr. Barbara van Dijkhuizen)
benoemd, maar daarmee is de formatie nog niet helemaal rond.
Dit betekent dat we de groepsverdeling voor volgend schooljaar nog niet kunnen maken.
In een extra nieuwsbrief die op 23 juni zal verschijnen, zullen wij u nader informeren.

Rapportavonden
Ook dit schooljaar nodigen we u graag uit voor een gesprek over het laatste rapport.
Deze rapportgesprekken staan gepland op maandag 29 en dinsdag 30 juni.
U ontvangt de uitnodiging op vrijdag 19 juni en de antwoordstrookjes moeten uiterlijk woensdag 24 juni
ingeleverd zijn. Op vrijdag 26 juni krijgt u van ons te horen op welke dag en tijdstip u verwacht wordt.
Deze rapportavonden zijn voor de ouders van alle leerlingen met uitzondering van groep 8.
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