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Agenda: 
- 27 april t/m 11 mei vakantie 

- 16 mei 8:45u ouderpromotieteam in de ouderkamer 

- 19 t/m 21 mei Pinksterweekend lln. vrij 

- 31 mei schoolreis 

 

Maandelijks wordt u doormiddel van de nieuwsbrief geïnformeerd over bepaalde zaken die voor u als ouder interessant of 

belangrijk zijn. De nieuwsbrief is ook te vinden op onze website. 

Juf Ruby/formatie 18-19: 

Juf Ruby zal tot haar zwangerschapsverlof niet meer bij ons werkzaam zijn. Na haar zwangerschapsverlof zal ze binnen de RVKO op 

een andere school gaan werken. 

Verder hebben wij al enkele sollicitanten aangenomen voor aankomend schooljaar. Zoals het er nu uitziet hebben wij dan ook geen 

vacatures meer en is er met de start van het nieuwe schooljaar geen personeelstekort bij ons op school. Daar zijn wij ontzettend 

blij mee, want op veel scholen om ons heen wordt er niemand gevonden om vacatures in te vullen. 

Wij hopen u in de nieuwsbrief van mei en anders uiterlijk juni te kunnen informeren hoe het personeelsplaatje er voor aankomend 

schooljaar uitziet.  

 

Ouderpromotieteam: 

Onlangs is er weer een succesvolle bijeenkomst geweest met het ouderpromotieteam. Om ervoor te zorgen dat nog meer ouders 

kunnen aansluiten, hebben we besloten om de volgende bijeenkomst overdag te organiseren. 

Komt u ook meedenken op woensdag 16 mei om 9:15u in de ouderkamer? 

Wij zoeken voor de open dag van 8 juni nog hulp om rondleidingen te geven. U kunt zich aanmelden bij Hafida in de ouderkamer. 

Hopelijk zien wij u ook op 16 mei! 

 

Moestuinmannen: 

De handtekeningen zijn gezet en het ontwerp wordt verder uitgewerkt. 

Zoals het er nu naar uitziet zal onze voortuin in het najaar veranderen in een educatieve moestuin. Hier krijgen onze kinderen in de 

toekomst natuureducatie over alles wat groeit, bloeit en leeft in onze tuin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt: 

De afgelopen periode zijn er activiteiten geweest zoals de sportdag en Pasen. Hierbij zijn wij ontzettend fijn geholpen door 

behoorlijk wat hulpouders. Mede dankzij hun hulp kunnen wij terugkijken op successen. 

Namens het team en de kinderen bedankt voor jullie inzet! 

 

Groep 7 bezetting: 

Op maandag 14 mei begint de eindstage van juf Merel in groep 4-5. Meester Dimitri komt daardoor vrij op de maandag. Vanaf 14 

mei zal hij op maandag lesgeven in groep 7 zodat meester Ron zich weer volledig kan richten op directietaken. 



Vader- en moederdag: 

Ter herinnering. Vorig schooljaar hebben we besloten om geen vader- en moederdag cadeautjes meer te maken. Het is in deze 

tijdsgeest niet meer vanzelfsprekend dat beide ouders in beeld zijn. Het maken van cadeautjes op school en aandacht besteden 

aan dit onderwerp kan zorgen voor pijnlijke situaties. Daarnaast vonden wij in het verleden met regelmaat cadeautjes in de 

prullenbak. 

 

Klok bestellen: 

Veel ouders hebben een klok bij Hafida besteld voor €6,-.  Mocht u er ook één willen bestellen, dat kan dat uiterlijk dinsdag 15 mei 

in de ouderkamer.  

Verzoek om openstaande bestellingen zo snel mogelijk te betalen bij Hafida in de ouderkamer. 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep ouders groep 1 t/m 3: 

Graag willen wij u vragen om erop te letten dat u om 15.00u uw kind ophaalt via de kleuteringang en niet de hoofdingang. Aan de 

ouders van groep 3 willen we vragen om uw kind niet binnen op te wachten, maar buiten. Voor groep 3 is het heel lastig om een rij 

te maken op de gang als er allemaal ouders al naar binnen komen. Namens de juffen bedankt voor uw medewerking. 

 

Ouderkamer mei: 

 

Naast het koffiedrinken op de maandag, dinsdag ,donderdag en vrijdag van 8.30 – 9.00 uur zijn er verschillende activiteiten.  

datum activiteit doel 

Dinsdag 15 mei 

9.00-10.30uur 

 

 

Eerste bijeenkomst training  

“The challenge” 

   

Werken aan je weerbaarheid, 

zowel mentaal als fysiek.  De 

kracht in jezelf opzoeken en 

daarmee aan de slag gaan. 

Woensdag 16 mei 

9:15- 10.30 uur 

Ouderpromotieteam bijeenkomst  De activiteiten tot aan de 

zomervakantie bespreken en 

meedenken/helpen aan 

promotie van de Bavokring. 

Donderdag 17 mei 

9.00-10.00uur 

 

Overstap kern 10 Ouders leerlingen groep 3 

worden op de hoogte gesteld 

van de thema’s en software voor 

de volgende kern. 

Dinsdag 22 mei 

9.00-10.30uur 

 

 

Tweede bijeenkomst “The challenge” Werken aan je weerbaarheid, 

zowel mentaal als fysiek.  De 

kracht in jezelf opzoeken en 

daarmee aan de slag gaan. 

Donderdag 24 mei  

9.00-10.00uur 

 

Groep 1/2 werkjes U krijgt de woordenschat van 

het thema en wat werkjes die u 

thuis samen met uw kind kunt 

maken. 

Vrijdag 25 mei 

9.00-10.00uur 

 

Groep 4 werkjes U wordt geïnformeerd over 

verschillende zaken waar groep 

4 nu mee bezig is (waaronder 

rekenen , spelling en 

woordenschat. 

Maandag 28mei 

9.00-10.00uur 

 

Themabijeenkomst “Mediawijsheid” Veel kinderen zijn actief op het 

internet, gameverslaving enz. 

Marye van Twinkeltje komt u 

wat meer hierover vertellen. 

Dinsdag 29 mei 

9.00-10.00uur 

 

 

Derde bijeenkomst 

“The challenge” 

Werken aan je weerbaarheid, 

zowel mentaal als fysiek.  De 

kracht in jezelf opzoeken en 

daarmee aan de slag gaan. 
 

 


