NIEUWSBRIEF MEI

THEMA: KUNST EN CULTUUR “TONEEL”

Agenda
14 mei
MR vergadering:
aanvang 19.45 uur
(locatie De Wilgen)
15 mei
Informatiebijeenkomst Circusdag:
20.00 - 22.00 uur

Het was een super paasfeest. Complimenten voor
onze OR en de hulpouders.

Thema mei/juni: Kunst en cultuur “Toneel”
Het laatste thema van dit schooljaar is het kunst- en
cultuurthema “toneel”. We starten dit thema op
donderdag 16 mei spectaculair met een circusdag i.s.m.
Circus Tadaa!
Gedurende de dag maken de kinderen kennis met
circustechnieken zoals éénwielfietsen, goochelen,
jongleren of ballopen. De dag wordt afgesloten met een
voorstelling (aanvang 14.00 uur), waarin alle kinderen
optreden. De kleuters maken per klas een
dierennummer en de kinderen uit groep 3 t/m 8 kiezen
een circustechniek waarmee ze willen optreden.
Komt dat zien!
De kinderen blijven tussen de middag allemaal op
school, dus iedereen moet een lunchpakket en iets te
drinken meenemen. Uiteraard hoeft er voor deze
verplichte overblijf niet betaald te worden.
Om van deze dag een succes te maken, hebben we een
groot aantal begeleiders nodig. Inmiddels heeft zich een
flinke club aangemeld, waarvoor onze dank!
Op woensdagavond 15 mei (van 20.00-22.00 uur) wordt
er door medewerkers van Circus Tadaa! een uitleg
gegeven, zodat iedereen weet wat er van hem/haar
verwacht wordt, om er de volgende dag een
onvergetelijke circusdag van te maken.

16 mei
Circusdag
17 mei
Van Schoolplein naar Challengeplein:
15.15 - 16.30 uur
28 mei
Van Schoolplein naar Challengeplein:
15.15 - 16.30 uur
29 mei
Studiedag personeel (alle leerlingen
vrij)
30 mei t/m 2 juni
Hemelvaartweekend
31 mei
Schoolatletiekwedstrijden
3 juni
Nieuwsbrief juni

“Bij ons in het circus” van Koos Meinderts en Annette Fienieg
Hooggeëerd publiek, een daverend applaus voor Mighty Mouse de
Leeuwentemmer, de Vliegende Man uit het Verre Japan, Kinky Kaaiman de Trots
van de Trapeze en vele anderen!
De artiesten en hun acts zijn het stralend middelpunt van dit op rijm geschreven
prentenboek voor kinderen van 4-6 jaar. Een voorstelling om vrolijk van te
worden. Komt dat zien! Komt dat zien!

Personeelsformatie schooljaar 2019-2020
Onze school behoort samen met de andere openbare basisscholen uit Sliedrecht en Papendrecht tot de
stichting OPOPS. Het personeel van deze scholen heeft een bestuursaanstelling. Wanneer er een school is
met een overschot aan personeel, terwijl een andere school ruimte in de formatie heeft, moet er personeel
overgeplaatst worden. Daarbij gaan leerkrachten in vaste dienst voor op die met een tijdelijk dienstverband.
Hier hebben wij komend schooljaar mee te maken. Dit betekent dat we aan het einde van dit schooljaar
afscheid moeten nemen van mevr. Inèz de Bondt en mevr. Dewi Trappenburg (beiden in tijdelijke dienst), die
dit schooljaar prima werk verrichten in respectievelijk groep 3 en groep 4. Onze school vormde de start van
hun carrière en zij zullen zeker elders een nieuwe, leuke baan in het onderwijs vinden!
Nieuw in ons team zijn volgend schooljaar dhr. Danny Struijk (4 dagen) en mevr. Nicole Schippers (2 dagen).
We heten hen van harte welkom en hopen dat zij zich snel thuis voelen op onze school.
Nu we het personeelsbestand voor volgend schooljaar rond hebben, kunnen we de groepsverdeling gaan
samenstellen. We zullen het schooljaar starten met negen groepen (drie kleutergroepen en groep 3 t/m 8),
waar vanaf januari 2020 een vierde kleutergroep (instroomgroep) bij komt. Kinderen die in de instroomgroep
beginnen, worden na de zomervakantie ingedeeld in één van de drie kleutergroepen (1/2 A, B of C).
De ouders/verzorgers van onze leerlingen uit onze huidige instroomgroep, worden hier nog nader over
geïnformeerd. In de volgende nieuwsbrief zullen wij u verder informeren over de groepsverdeling 2019-2020.

Personeelszaken
Mevr. Kayleigh Jansen en mevr. Tessa Groeneveld zijn in blijde
verwachting.
Mevr. Kayleigh Jansen zal net voor de zomervakantie met
zwangerschapsverlof gaan en vanaf dat moment zal mevr. Ilona
Bakker groep 8 de gehele week onder haar hoede nemen.
Mevr. Tessa Groeneveld, die vanaf deze week haar werkzaamheden
weer volledig hervat, gaat net na de zomervakantie met
zwangerschapsverlof.
Mevr. Kayleigh Jansen zal haar werkzaamheden vlak voor de kerstvakantie weer hervatten en mevr. Tessa
Groeneveld enkele weken daarna.

Studiedag
Vanwege een studiedag voor het personeel zijn alle kinderen vrij op woensdag
29 mei. Van donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni is het Hemelvaartweekend.
Archeon
Dinsdag 28 mei gaat groep 5 naar het Archeon in Alphen aan de
Rijn. In themapark Archeon is het verleden van Nederland
nagebouwd. Het park is verdeeld in 3 tijdvakken en beslaat een
periode van ong. 9500 jaar. De kinderen maken kennis met
reconstructies van hutten, huizen en gebouwen uit de prehistorie
(8000-55 v. Chr.), de Romeinse tijd (55 v.Chr.-400 n. Chr.) en de
Middeleeuwen (500-1500 n. Chr).
Alle nederzettingen zijn omgeven door het bij de periode passende
landschap. De kinderen moeten gewoon om 8.30 uur op school zijn
en om 16.30 uur hopen we weer terug te zijn.

Van Schoolplein naar Challengeplein
Op vrijdag 17 mei en dinsdag 28 mei voor de laatste twee keer “Van
Schoolplein naar Challengeplein”. Dit keer van 15.15 tot 16.30 uur!

Tevredenheidsonderzoek (ouderenquête)
Vanaf 15 januari tot 5 februari was u in de gelegenheid om deel te
nemen aan het tevredenheidsonderzoek. Met een
responspercentage van 68% is hier goed gebruik van gemaakt,
waardoor we een betrouwbaar beeld hebben van wat u van de
school van uw kinderen, onze school, denkt.
Met het resultaat zijn we bijzonder blij!
U geeft de school een score van 8,3. Dit is de hoogste score van alle
OPOPS-scholen.
De leerlingen van groep 6 t/m 8 en het personeel hebben ook een
tevredenheidsonderzoek ingevuld. De leerlingen geven hun school een 8,4 en het personeel een 8,2.
Deze mooie cijfers zijn voor ons echter geen aanleiding om “achterover te leunen”. Integendeel!
Het tevredenheidsonderzoek levert ook punten op waar we ons verder op kunnen ontwikkelen en/of
verbeteren. De resultaten van het onderzoek worden nu eerst met de Medezeggenschapsraad besproken,
waarin dhr. Ronnie de Groot en dhr. René van Valen de ouders vertegenwoordigen. De vergaderingen van de
MR zijn openbaar. Daarnaast houden we u via de nieuwsbrief op de hoogte.
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