NIEUWSBRIEF
Maart 2019
Beste ouder(s)/verzorgers,

Belangrijke data:
Dinsdag 12 maart
Inloopavond groep 5
t/m 8, 19.00-20.00 uur

De schooldeuren zijn na een week vakantie weer open. Het is goed om even
afstand te kunnen nemen van school. Het is ook goed om weer met elkaar te
beginnen. Van sommige kinderen hoorde ik zelfs dat zij school leuker vinden dan
vakantie, geweldig toch! (Andere geluiden hoorde ik ook.) In deze Nieuwsbrief
ontvangt u ook het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020.

Woensdag 13 maart
Biddag – kerkdienst
om 10.00 uur
Rapport mee naar huis

Personeel

Vrijdag 15 maart
Pannenkoekendag
voor opa’s en oma’s

Juf Dilia heeft afgelopen zaterdag een epileptische aanval gehad. De komende 2
weken zal zij niet werken en wordt er verder onderzoek gedaan naar de oorzaak.
Deze situatie brengt onzekerheid en spanningen met zich mee.

Zaterdag 16 maart
Start aanleg
voetbalplein
Dinsdag 26 maart
Excursie Kamp Vught
door groep 7/8
Woensdag 27 maart
Studiedag SCOB –
leerlingen vrij
Schoolvoetbal groep
7/8 o.l.v. ouders
Zaterdag 30 maart
Aanleg voetbalplein
Maandag 1 april
Gebedsgroep
Vrijdag 5 april
Excursie Regionaal
Archief Rivierenland
door groep 5/6
Vrijdag 12 april
Koningsspelen (alle
leerlingen ’s middags
vrij)

We ontvingen goed nieuws van juf Rianne m.b.t. de ziekte van haar man Theo.
Tijdens het laatste onderzoek waren de bloedwaarden goed. Wij zijn met hen
zeer dankbaar.

U heeft in het nieuws vast al iets gehoord over de landelijke staking in het
onderwijs. Op 15 maart wordt er gestaakt voor meer investeringen en minder
werkdruk in het onderwijs. Wij onderkennen het belang van extra investeringen
en minder werkdruk in het onderwijs, maar de SCOB ondersteunt deze staking
niet. Wij zien op dit moment voldoende mogelijkheden om het gesprek met de
overheid te (blijven) voeren.

Schoolontwikkeling
De afgelopen periode hebben we intensief geïnvesteerd in EDI. Dit resulteert in
meer herkenbaarheid in de schoolbreed gehanteerde didactiek. Mooi om te zien!
Met het team hebben we besloten te kiezen voor Gynzy als digitale verwerkingssoftware. Groep 7/8 heeft de mogelijkheid om deze verwerkingssoftware vanaf
april uit te proberen. Na deze testperiode maken we een definitieve keuze over
de inzet van digitale verwerkingssoftware in de groepen.
Dit schooljaar willen wij verder aandacht geven aan de nieuwe website, de
ontwikkeling van nieuwe rapporten en zijn we bezig met het ontwikkelen van het
schoolplan 2019-2023. U ontvangt over deze ontwikkelingen te zijner tijd meer
informatie.

Telefoongebruik leerlingen
Op school zien en horen wij dat leerlingen op steeds jongere leeftijd gebruik
maken van mobiele telefoons. Op school hanteren wij het beleid dat het gebruik
van telefoons in de school en op het schoolplein niet is toegestaan (zie 14.3,
schoolgids). Hiernaast is het belangrijk dat kinderen, wanneer zij een telefoon
ontvangen, hiermee leren omgaan. U als ouder bent hierin enorm belangrijk. In
deze link ontvangt u tips over regels en verantwoord telefoongebruik. Van harte
aanbevolen!

Inloopavond en rapport
Foto’s Open Dag

Dinsdag 12 maart is het tijd voor de inloopavond voor groep 5 tot en met 8. Van
19.00 tot 20.00 uur staat de deur voor u open. U kunt in de klas het rapport en de
resultaten van de gemaakte toetsen inzien en de leerkracht spreken. Ouders en
kinderen zijn hierbij hartelijk welkom! Als het nodig is maken we een
vervolgafspraak. We nemen graag de tijd voor een gesprek over uw kind. Op
woensdag 13 maart a.s. krijgen de kinderen van groep 5-8 hun rapport mee.
De inloopavond is niet voor groep 2, zoals eerder aangegeven. Excuses voor de
late communicatie. De groepen 1 en 2 hebben in de maand februari 10minutengesprekken gehad. Wanneer u toch graag even binnen wilt lopen, dan
kan dit op woensdag 13 maart van 13.00-14.00 uur of u kunt een moment
inplannen met de juf.
De inloopavond en het rapport kan helaas voor groep ¾ niet doorgaan vanwege
de afwezigheid van juf Dilia. Zoals eerder naar ouders gemaild willen we dit op
een later moment inplannen.

Biddag
Woensdag 13 maart vieren we biddag. Een moment waarin we bewust stil staan
bij Gods trouw en hoe wij Hem kunnen dienen. Het thema is ‘Wat vraag jij?’. Ds.
Mulder zal deze dienst leiden. De viering begint om 10.00 uur in de kerk bij de
school en u bent ook welkom! U kunt zelf uw plaatsje opzoeken in de kerk, maar u
kunt ook aansluiten in de rij bij uw kind. Na afloop is er in de hal van de school
gelegenheid voor ontmoeting en een kopje koffie of thee. We zien uit naar uw
komst!

Pannenkoekendag
Vrijdag 15 maart organiseert de school weer de traditionele pannenkoekendag.
Deze dag mogen de opa’s en/of oma’s van de kinderen gezellig pannenkoeken
komen eten op school. Uw kind krijgt ook een pannenkoek, houdt u hier rekening
mee met het vullen van de broodtrommel?
Het programma voor deze dag is als volgt:


10.45 uur:





10.45 uur:
11.00 uur:
11.45 uur:





12.15 uur:
12.30 uur:
13.15 uur:

ouders die thuis pannenkoeken gebakken hebben mogen
deze op school afgeven.
inloop opa’s en oma’s
begin van de maaltijd
einde van de maaltijd. De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan
naar huis.
inloop opa’s en oma’s
start maaltijd voor de groepen 5 tot en met 8
einde maaltijd

Voetbalplein
Zaterdag 16 maart starten we met de aanleg van het voetbalplein. Op zaterdag 30
maart hopen we dit zover mogelijk te kunnen afronden. Verschillende ouders
hebben zich opgegeven, heel fijn! We starten om 07.30 uur tot 14.00 uur. Er
wordt gezorgd voor koffie, lekkers en lunch.
Extra hulp kunnen we altijd gebruiken. Wanneer u één zaterdag of een gedeelte
van een zaterdag aanwezig kunt zijn, dan horen wij dit graag.

Schoolplein
Van de korfbalvereniging De Maaskanters hebben wij een korfbalpaal ontvangen, als dank
voor deelname aan de korfbaltoernooien. Deze toernooien worden vanwege fusie helaas
gestopt. De paal is vandaag geplaatst. Wij hopen dat er veel gebruik van gemaakt gaat
worden.

Avondvierdaagse
Deze week wilden we met de activiteitencommissie bij elkaar komen om vooruit te kijken
naar de organisatie van de avondvierdaagse. Helaas hoorden wij dat de avondvierdaagse
niet doorgaat, zie artikel.

Vakantierooster 2019-2020










Herfstvakantie:
Paardenmarkt Hedel:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Paasvakantie:
Meivakantie:
Hemelvaartsvakantie:
Pinksteren:
Zomervakantie:

14 t/m 18 oktober 2019
4 november 2019
23 december 2019 t/m 3 januari 2020
24 t/m 28 februari 2020
10 t/m 13 april 2020
27 april t/m 8 mei
21 en 22 mei 2020
1 juni 2020
13 juli t/m 21 augustus 2020

Aan deze vakanties worden nog studiedagen voor de leerkrachten toegevoegd. Deze ontvangt u aan het
begin van het schooljaar.

Verkeer bij school
De gemeente Maasdriel wil de schoolomgeving bij basisscholen veiliger en herkenbaarder maken. In de
week voor de vakantie heeft de gemeente een accentpaal geplaatst. In 2019 zal ook nog het woord ‘school’
in het wegdek aangebracht worden. Op deze manier werken school en gemeente samen aan een veilige
schoolomgeving.

Gebedsgroep
Op maandag 1 april komt de gebedsgroep om 08.30 uur weer bij elkaar. Gebed is een zegen voor de school.
Wanneer u mee wilt bidden of wilt kennis maken, dan bent u van harte welkom in de lerarenkamer.
Heeft u vragen en/of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.
Een hartelijke groet,
namens het team
Bas van Ballegooijen

