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Eindfeest
Groepen wisselen: 11.00-11.30 uur
Speelgoedochtend, kinderen zijn
’s middags vrij

Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen,
Het is inmiddels alweer juni. De maand dat er in de groepen getoetst wordt en de maand
dat er veel leuke activiteiten op het programma staan. Houd u de kalender dus goed in de
gaten en mis het niet!
Ik kan u alvast vertellen dat Marleen, Nicole en ik vorige week sollicitatiegesprekken
hebben gevoerd voor de vacature in groep 1 en groep 3. Ons team zal versterkt worden
met twee nieuwe ervaren collega’s. Zo gauw het hele personeelsplaatje rond is
communiceer ik dit met u.
Ayla ziet u steeds vaker weer in de school. Ze heeft helaas nog veel hoofdpijn en kan nog
niet voor de groep staan. Buiten de klas werkt ze met groepjes leerlingen en werkt ze o.a.
aan de rapporten van de leerlingen. We hopen dat Ayla zich steeds een stukje beter voelt.
André is weer op de been en het gaat redelijk goed met hem. Ook hem wensen we een
voorspoedig herstel.
Jan Wobbes is zich aan het voorbereiden op zijn afscheid. We houden dit op 14 juli. Mocht
u in de gelegenheid zijn, dan bent u vrijdag 14 juli om 11.45 uur van harte welkom om
hem gedag te zeggen.
De verdeling van de leerlingen over de diverse groepen staat de komende maand op het
programma. De definitieve indeling kan nog niet gemaakt worden, dit hangt namelijk af
van de aantallen die er nog bij komen. Zoals het nu lijkt hebben we op 1 oktober 2017
(de teldatum voor de formatie) 253 leerlingen.
Ik hoop u de komende maand te zien bij een van de activiteiten en wens u hierbij allen
een goede juni maand!
Met vriendelijke groet,
Conny Wencker

Nieuwe leerlingen

Inez en Hananja zijn deze maand bij ons op school begonnen.
Inez in groep 1 en Hananja in groep 7.
Welkom, we wensen jullie een hele fijne tijd bij ons op school toe!

Afsluiting van het schooljaar
Op donderdag 6 juli gaan we het schooljaar samen met de kinderen en hun
ouder(s)/verzorger(s) feestelijk afsluiten. Het programma begint om 18.30 uur. Meer
informatie krijgt u binnenkort via de mail.
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Opbrengst Veldenloop
Op maandag 29 mei is de opbrengst van de Veldenloop bekend gemaakt tijdens de
gezamenlijke weekopening. Stichting Present Zwolle kreeg een cheque van 1786,50 euro
aangeboden. Ook is er een cheque van 1786,50 euro voor techniek op school, we gaan
voor iedere bouw materialen aanschaffen om nog meer te doen met techniek.
We bedanken iedereen voor de inzet voor beide goede doelen!

Het schoolvoetbal
De vader van Ryan was leider van het team van groep 4. Toen gingen we naar een veldje
even voetballen. En toen moesten we tegen de Marshof. Die hadden we verloren met 5-0.
Tegen de Morgenster verloren we met 4-1. Joris had een mooi doelpunt gescoord. De
derde wedstrijd was tegen Mozaik 2. Die verloren we met 3-1. Ryan scoorde een fraai
doelpunt. Daarna moesten we tegen de Parkschool 2. Dat was een spannende wedstrijd.
Wij wonnen met 2-1 door twee mooie doelpunten van Ryan. En de laatste wedstrijd was
tegen Kubus 2 en die wonnen we met 5-0! Doelpuntenmakers: Ryan 4x en Niels 1x.
Het waren hele leuke wedstrijden. Groep 3 was 3e geworden.

Einde
heel veel groeten van Kay.

Nieuwe jaarkalender en schoolgids
Er wordt weer druk gewerkt aan de invulling van de nieuwe jaarkalender. We hopen dat
deze voor de zomervakantie klaar is en aan de kinderen kan worden meegegeven.
De schoolgids wordt alleen aan nieuwe gezinnen meegegeven en is te lezen op onze
website.
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Gevonden voorwerpen
Er liggen weer veel gevonden voorwerpen op school. Wanneer u op school komt, wilt u
dan even kijken of er nog spullen van uw zoon/dochter tussen liggen.
In de onderbouw worden de gevonden voorwerpen op het podium uitgestald. In de
bovenbouw liggen de gevonden voorwerpen op tafels in de open ruimte.
Spullen die na 17 juni niet zijn opgehaald, worden naar een goede doelen instelling
gebracht.
Uitnodiging voor 10 minuten gesprekken
Op maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 juli zijn er tien minuten gesprekken voor de
ouders van onze leerlingen uit groep 1 t/m 7. Evenals vorig jaar kunt u zelf aangeven of u
een gesprek met de leerkracht van uw zoon/dochter wenst. Ook is het mogelijk dat de
leerkracht u uitnodigt voor een gesprek. Vanaf 15 juni hangt er bij elk lokaal een lijst
waarop u zich kunt inschrijven voor een tien minuten gesprek.

Bericht van de MR
Beste ouders en verzorgers,
Dinsdag 6 juni jl. hebben wij de laatste MR-vergadering van dit schooljaar gehad en
moesten wij helaas afscheid nemen van twee MR-leden, één uit de lerarengeleding en één
uit de oudergeleding: Jan en Jos. De MR zal hen nog bij de jaarvergadering die in het
begin van het komende schooljaar zal plaatsvinden, uitgebreid bedanken voor hun inzet en
betrokkenheid.
Van betrokkenheid komen we op het onderwerp ‘ouderbetrokkenheid’. Tijdens de
vergadering van 21 maart heeft de MR daar extra aandacht aan geschonken door een
medewerker van de landelijke adviesorganisatie voor het onderwijs CPS uit te nodigen die
een toelichting gaf over een project van CPS ‘Ouderbetrokkenheid 3.0’.
Er is een verschil tussen ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid. Volgens CPS is er
sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat zij zich gedeeld
verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Het gaat om
betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind, bij de school en de leraar. De ouders
tonen belangstelling, scheppen voorwaarden voor het huiswerk maken en begeleiden hun
kind daarbij zo nodig. Ouderbetrokkenheid begint kortom thuis. Bij ouderparticipatie gaat
het om actieve deelname van ouders aan activiteiten op school.
Omdat het uitrollen van het project behoorlijk prijzig was, hebben we als MR nagedacht
hoe de school ouderbetrokkenheid meer onder de aandacht kan brengen. Daarvoor is het
eerst van belang om een nulmeting te houden om na te gaan hoe jullie ouders en
verzorgers momenteel over ouderbetrokkenheid (na)denken. Binnenkort zal u worden
verzocht om een vragenlijst in te vullen die gaat over de veiligheid op school en in die
vragenlijst zijn vragen toegevoegd over ouderbetrokkenheid. Aan de hand van de
uitkomsten van deze nulmeting zullen verdere stappen worden gezet om te komen tot een
duidelijke visie op en werkwijze aangaande ouderbetrokkenheid binnen de school.
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Verder heeft de MR tijdens de MR-vergadering van 9 mei geadviseerd over het
klassenouderprotocol en is deze inmiddels vastgelegd. Conny zal aan de hand van dit
protocol begin van volgend schooljaar met de klassenouders in gesprek gaan over hun rol
en taken. De MR heeft ook geadviseerd over de formatie voor het komende schooljaar en
na veel gepuzzel heeft Conny deze bijna rond.
Tot slot goed nieuws: één ouder heeft zich opgegeven voor de oudergeleding van de MR.
De MR heet hem hierbij van harte welkom. Deze ouder zal vanaf schooljaar 2017-2018
worden benoemd als MR-lid en zal zich binnenkort aan u voorstellen.
Mocht u nog ideeën of vragen hebben over ouderbetrokkenheid of andere onderwerpen,
mail of benader ons gerust.
Hartelijke groet,
Nicole, Franca, Jan, Marja, Jos, Rosalie, Gulhan en Fiona
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UNDERCOVER BOSS BIJRIJDER OUD PAPIER*1

BOPPEN: IT MAKES EVERYBODY HAPPY!

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:

Jeroen (1)
Gerbrand (1)

Ruben (1)
Jacquelien (1)
Jori

17 okt:
14 nov:
12 dec:

Jacquelien (2)

(#) = keren ervaring)

Wie maakt iedereen happy? Check bovenstaand schema, pick een openstaande datum of verlos
Jacquelien ;-) Pak je agenda erbij, denk-om en geef een datum 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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