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Koningsdag

Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen,

Een maand vol activiteiten, een week vol afspraken en een dag vol ontmoetingen.
En iedere dag leren we weer van en met elkaar.
Dat leren zien we op onze school, maar ook buiten onze school en zoals u weet mocht ik
het zelfs even ervaren buiten Nederland.
Overeenkomsten in het geven van onderwijs, zichtbare verschillen in de klassen en op
schoolniveau organisatorische verschillen.
Leiderschap en teamleren dat is waar onze onderzoeksvraag op gericht is. We kunnen
zeker leren van Noorwegen, maar we kunnen ook trots zijn op onze eigen ontwikkeling
binnen de school.
Ons team is gewend om samen te leren en samen te werken. Denk aan ieders rol in de
school, ieders specialisme of passie. Door gebruik te maken van talenten in je school
wordt 1+1= 3.

Een volgende stap is het samenwerkend leren onder de leerlingen nog meer vormgeven.
Een thema wat ook in ons schoolplan genoemd wordt, o.a. bij de vaardigheden van de
21ste eeuw. En ook een thema wat aansluit bij de bevindingen van de inspectie. Een
volgende stap wat we in het jaarplan van 2017-2018 verder gaan uitwerken.
Later meer hierover.
De komende periode vragen diverse activiteiten onze aandacht, veel leuke activiteiten
staan er weer op ons programma: de Verkeersquiz, 3D print en het ontwerp Challenge,
het schoolvoetbaltoernooi voor gr 5 t/m 8 en daarna groep 3 en 4, de Veldenloop en de
Grote Peuter Dag op 7 april.
De komende maand(en) staat op mijn agenda in ieder geval de formatie, de
groepsverdeling voor volgend schooljaar en de vervanging van de intern begeleider.
Mocht u een zoon of dochter hebben die in het nieuwe schooljaar gaat starten, dan
ontvangen wij graag het inschrijfformulier (deze staat op onze website of is bij de
conciërge te krijgen). Voor ons heel belangrijk omdat op basis van de teldatum 1 oktober
de formatie wordt toebedeeld.
Met vriendelijke groet,
Conny Wencker
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Nieuwe leerlingen
Na de voorjaarsvakantie zijn Eva in groep 4 en Mats in groep 5
aangeschoven.
In de kleutergroepen zijn Hayden ( groep 1 ) en Simon
(groep 1-2 ) gestart.
Een hele fijne basisschooltijd toegewenst!

Verjaardag leerkrachten
Vrijdag 31 maart vieren de volgende leerkrachten hun verjaardag op school:
Annette ( groep 7 ), Veronique en Marja ( groep 6 ), Joyce ( groep 5 ),
Bernadette ( groep 4 ) en Nicole ( groep 3 ).

Veldenloop

Zoals u in de agenda kunt zien, wordt er op woensdag 22 maart a.s. de veldenloop
gehouden.
Evenals vorige jaren zijn er nog vrijwilligers nodig bij de stempelposten, de verkeersposten
en de limonadepost.
Zeer binnenkort ontvangt u de informatiebrief, met daarbij een aanmeldstrook. Hopelijk
meldt u zich dan aan als hulp bij de bovenbouw. Bij de onderbouw is er al voldoende hulp.
U kunt de strook inleveren bij de leerkracht.
Mocht het slecht weer zijn, dan kan het zijn dat de Veldenloop wordt verplaatst naar
woensdag 5 april.

UNDERCOVER BOSS BIJRIJDER OUD PAPIER*1
Beste ouders,
Een meedenkende ouder tipte mij laatst om als coördinator van de Bijrijders Oud Papier
(BOPpers) een keer alle details rondom het BOPpen met jullie te delen. Zodat potentiële
kandidaten alle info hebben om volledig geïnformeerd te kunnen beslissen of ze een keer
kunnen en willen BOPpen. Daarom vinden jullie – als het goed is - in de mail met deze
ouderinfo ook het stuk ‘Informatie voor Bijrijder Oud Papier 2016-04-18.pdf’. Dat krijgen
de BOPpers normaal als ze zich opgeven. Daar staat alles in: waarom, wat, wie, wanneer,
hoe, etcetera.
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In bijna elke ouderinfo hebben jullie de afgelopen jaren al kunnen lezen hoe leuk de
vaders, moeders en opa’s het vinden om BOPper te zijn! Aan hun unanieme enthousiasme
kan het in elk geval niet liggen.
In 2017 zijn de ophaaldata van het Oud Papier:
10
jan:
7 feb:
7 mrt:
4 apr:
2 mei:

X

30 mei:

Jacquelien (1)

17 okt:

Shanelly & David
(1)
Ronny (3)
Jacquelien
Abdelkhalik

27 jun:

Gerbrand (1)

14 nov:

25 jul:
22 aug:
19 sep:

12 dec:
Jori

(#) = keren
ervaring)

De vorige oproep heeft weer een gaatje in het schema gevuld. Wie heeft na het lezen van
bovengenoemd stuk voldoende informatie gekregen om in z’n agenda een gaatje te vinden
om ook een keer BOPper te zijn? Kom maar door.
Laten we zo ook in 2017 samen de school maken!
Marcel Rooij
marcel.rooij@gmail.com
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