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Klassenvoorstelling groep 1

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

We zijn alweer volop bezig met de planning en formatie voor het schooljaar 2017-2018.
De leerlingenaantallen en de verdeling over de jaargroepen is ook besproken in de MR.
We blijven in schooljaar 2017-2018 wat betreft leerlingenaantal ongeveer gelijk, 250
leerlingen. We zullen starten met twee groepen 1/2. In het schooljaar zal er naar
verwachting een derde kleutergroep bij komen. De indeling van de kinderen zal dan weer
veranderen. Ik begrijp dat dat mogelijk weer wennen is, het fijne is dat de groepen dan
wat kleiner gemaakt kunnen worden. Dit alles hangt samen met de aantallen per
leeftijdsgroep.
Zoals u mogelijk weet hebben we een grote groep kinderen die doorstromen naar groep 3.
Er zullen dan ook twee groepen 3 geformeerd gaan worden. De indeling van de leerlingen
over deze twee groepen, zal t.z.t. gebeuren door de leerkrachten van zowel groep 2 als
groep 3. Er zal gekeken worden naar de verschillende ontwikkelingsgebieden en daarnaast
zal er gekeken worden naar de behoeftes van de leerling, welke leerlingen er bij elkaar
passen, verdeling jongens en meisjes, vriendjes en vriendinnetjes en wat de groep van de
leerkracht vraagt. Of dit ook in de toekomst twee aparte groepen blijven hangt zoals u
weet af van het aantal leerlingen en de beschikbare formatie.
De huidige groep 5 is een grote groep. Dit zal ook volgend schooljaar (groep 6) zo blijven.
Er wordt weer gestreefd naar extra ondersteuning voor deze groep. Fenna, als begeleider
van de studenten, en ik hebben gesprekken gevoerd met diverse WPO en LIO studenten.
Met de ondersteuning van de studenten en/of extra leerkrachtformatie kunnen we zorgen
dat deze groep op meerdere momenten in een kleinere groep les kan krijgen.
Het staat voorlopig nog in concept, zo gauw ik definitief weet wat het leerlingaantal is per
1 oktober en hoeveel formatie de school krijgt, kan het plaatje definitief worden. U zult
dan uiteraard geïnformeerd worden.
De vacature intern begeleider is uitgezet. Namens het team zullen Nelleke, Fenna, Joyce
en Evelyn zich met mij buigen over de nieuwe m(J)an of vrouw!
Binnenkort zal de oudervragenlijst vanuit WMK (kwaliteitszorgsysteem) weer uitgezet
worden. We hopen dat u allen mee blijft denken en deze lijst invult. Zo kunnen we kijken
welke accenten er in 2017-2018 volgens u gelegd moeten worden.
Ik wens u allen een fijne lente toe. Een tijd met bijzondere en leuke activiteiten en als
afsluiting van de maand april een fijne vakantie!

Met vriendelijke groet,
Conny Wencker

Nieuwe leerlingen
In april zijn Babet ( gr. 1 ) en Philip ( gr. 1-2 ) bij ons op school
begonnen
We wensen jullie een hele fijne basisschooltijd toe!

Ouderinfo nr 08 – 2016 / 2017

-2-

Schoolvoetbal

Schoolvoetbal groep 5/6 jongens 2017
Schoolvoetbal was dit jaar heel leuk en we wonnen zelfs de Fair-play prijs. Dat was heel
cool!!!!!!!! Als het goed is waren we derde van de pool geworden. We hadden 2 van de 5
wedstrijden gewonnen eentje met 2-0 en nog een met 2-0. En we wisten niet dat we wat
gewonnen hadden. Wij Tenminste niet. Maar toen wisten wij het door de weekopening en
dat was een leuke verassing voor ons! Ons team bestond uit: Noah, Tijn D, Simon, Ruan,
Tom, Thom , Caimen, Abas, Sebastiaan en Boyd. We verloren 3 keer en een keer met 1-0
toen nog een keer met 1-0 en een keer met 2-0. Het was Z.A.C en Zwollse boys.
Groetjes groep Noah en Tijn D.!!!!!!!!!!!!!!!!

Groep 6 heeft meegedaan aan de verkeersquiz

De verkeersquiz
Wij zijn met de hele klas naar het Odeon geweest voor de verkeersquiz.
We gingen op donderdag met de bus daarheen.
Toen we daar waren moesten we eerst wachten op de andere scholen, daarna konden we
naar de zaal.
En de verkeersquiz kon beginnen. Maar raad eens wie het presenteerde………………
Klaas van Kruistum! Hij presenteerde het.
Tenslotte kon de 1e halve finale beginnen.
De 1e en 2e halve finale bestonden allebei uit 3 delen, en alle 3 de delen hadden 5 vragen.
Wij deden mee met de 1e halve finale, maar we gingen niet door naar de finale omdat we
3 punten te kort kwamen.
Dat vonden we jammer maar we hadden wel de prijs van het mooiste spandoek en
eigenlijk spandoeken.
En tenslotte was het een hele leuke dag!
Door Yara Pluim
De verkeersquiz
Ik moest er eerder zijn, omdat ik op het
podium moest staan. Toen iedereen er was
kregen we een rondleiding. En er werd van
alles vertelt. Toen we in de artiestenkamer
waren kreeg iedereen een naamkaartje.
Toen dat klaar was mochten we op de foto
met Klaas van Kruistem. Daarna moesten
we wachten. Toen werden we opgehaald.
En moesten we weer wachten. Daarna
mochten we eindelijk naar het podium.
Daarna begonnen we met de vragen. Er
waren drie rondes. In de eerste ronde
stonden we nog voor met een andere
school. Na de tweede ronde was de stand
hetzelfde. Maar in de derde ronde kregen we nooit de beurt waardoor we toch verloren.
Dat was heel jammer.
Bente
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Verkeersquiz
Op donderdag 9 maart gingen we met de bus naar de odeon. We gingen daar de
verkeersquiz doen. Toen Klaas binnen kwam ging iedereen gillen. Maar jammer genoeg
lagen we er de eerste ronden al uit. Tussen de pauze gingen we dansen. En toen de prijs
was uitgerijkt was het tijd voor het mooiste spandoek. Wij hadden gewonnen. We mochten
op het podium en dat was super cool. En toe we helemaal klaar waren gingen we weer
met de bus naar school.
Einde
Gemaakt door Joyce Rozenbaum.

De herdenking bij het monument op donderdag 13 april.
Veertien april is voor Zwolle in 1945 een heel bijzondere dag geworden.
De dag waar, na bijna vijf zware bezettingsjaren, reikhalzend naar werd uitgezien:
Bevrijdingsdag.
Zwolle werd bevrijd door Canadese soldaten. De naam " Leo Major "zal voor altijd aan
Zwolle verbonden blijven.
Hij en alle andere soldaten hebben ons land bevrijd. Leo Major kon de vrijheid vieren met
dolblije Zwollenaren. Duizenden anderen, waaronder veel geallieerde piloten, konden deze
dag niet meer meemaken.
Zij waren gesneuveld in hun strijd tegen de onderdrukkers.
Wij gaan 13 april (deze keer niet op 14 april i.v.m. Goede Vrijdag) al die mensen
herdenken die hun leven hebben gegeven, zodat wij vandaag in vrijheid kunnen leven.
Donderdag 13 april gaan de leerlingen van de groepen zeven en acht om 9.00 uur
bloemen leggen bij het oorlogsmonument aan de Pilotenlaan.
Ook zullen zij zelf gemaakte gedichten voordragen en liederen zingen.
Om op tijd bij het monument te zijn, moeten de leerlingen deze dag om 8.20 uur op
school zijn, daar wij deze ochtend ook nog de bloemen moeten uitdelen.
Als u deze herdenking wilt bijwonen, dan bent u vanaf 9.00 uur van harte welkom.
De bloemen, voor ieder kind een rode roos, worden centraal door de ouderraad voor de
kinderen gekocht.
Leerkrachten groepen 7 en 8.
Jumbo spaaractie
Het heeft even geduurd, maar de spullen die
wij middels de “Jumbo sparen voor je school
actie” hebben mogen uitzoeken, zijn binnen.
Voor de onderbouw hebben we speelgoed van
Nopper en een K’nex groepsset kunnen
uitzoeken, Voor de bovenbouw hebben we
gekozen voor Kinetisch zand en K’nex Educatief
bruggen bouwen.
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Koningsspelen
Op vrijdag 21 april neemt ook onze school weer deel aan de
Koningsspelen. De koningsspelen worden voor de vijfde keer
georganiseerd. In dit jubileumjaar is het thema van de
koningsspelen dan ook “FEEST”. We beginnen ’s ochtends om
8.30 uur met een dans voor de school. U bent van harte welkom
om de dans te aanschouwen. Daarna gaan we in de groepen
genieten van het Koningsontbijt. Vervolgens zullen er in alle
groepen sportactiviteiten gedaan worden. Groep 5 en 6 gaan een
sportactiviteit op Windesheim volgen. Nadere informatie hierover
volgt. De kinderen mogen deze ochtend verkleed naar school komen.
Natuurlijk staan de kleuren Rood – Wit - Blauw en Oranje centraal
deze dag!

UNDERCOVER BOSS BIJRIJDER OUD PAPIER*1
Beste ouders,
Namens de Ouderraad coördineer ik de BOPpers. B.O.P. = Bijrijder Oud Papier. Door zelf
een bijrijder te regelen kunnen we jaarlijks een extra opbrengst van bijna 1.700,- euro
voor onze kinderen binnenhalen. En met die extra gelden kunnen er allerlei mooie en
nuttige wensen worden vervuld om het voor hen nog leuker te maken.
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
Shanelly & David (1)
Ronny (3)
Jacquelien
Abdelkhalik

30 mei:
27 jun:
25 jul:
22 aug:
19 sep:

Jacquelien (1)
Gerbrand (1)

Jeroen (1)
Jori

17 okt:
14 nov:
12 dec:

Jacquelien (2)

(#) = keren ervaring)

Na de vorige oproepen hebben we gelukkig al een groot deel van het schema kunnen
vullen. Wel met de hulp van reeds ervaren krachten. Leuk dat jullie weer meedoen.
En dankzij Jacquelien Casteel die zich inmiddels al voor 3 dagen beschikbaar heeft gesteld
dit jaar(!). Ik hoop dat ze dat na haar vuurdoop op 4 april nog steeds wil doen ;-) Ze voert
de druk op deze manier wel erg bij jullie op om de resterende 3 gaten in het rooster ook te
vullen… Pak dus s.v.p. direct je agenda erbij en prik een datum en geef die aan mij door.
Zou super zijn.
Laten we zo ook in 2017 samen de school maken!
Marcel Rooij
marcel.rooij@gmail.com
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