Nieuws van….
26 juni 2019

Agenda
Donderdag 27 juni
Vrijdag 28 juni
Maandag 1 juli
Dinsdag 2 juli
Woensdag 3 juli

Schoonmaakavond 4; teamvergadering

Vanuit de directie
Beste ouders,
Wat kan het toch heerlijk zijn als de zon zich weer eens even niet laat zien. Ramen en deuren kunnen
weer open zonder dat de hitte binnenkomt en kinderen kunnen zich fysiek weer inspannen zonder
het risico op oververhitting. De gymlessen hadden we gisteren ook aangepast, al was de
temperatuur in de gymzaal goed, verhit buiten komen, is dan weer wat minder. We hadden, met
name, het middagprogramma aangepast en met wat extra waterinname was het goed te doen.
Aansluitend op de hogere temperaturen hebben we gisterenavond in de MR gesproken over beleid
inzake aangepaste schooltijden c.q. een tropenrooster. De MR heeft besloten dat we op de
Kinderkring geen tropenrooster opnemen in ons beleid. Er kleven meer nadelen dan voordelen aan.
Het naar buiten sturen van kinderen op het heetste moment van de dag, extra kosten kinderopvang,
vroeger opstaan terwijl ze later slapen enz. waren argumenten om dit besluit te nemen. Dit houdt in
dat we komende jaren ons ook niet hoeven te vragen of we dat willen, voorlopig is dit van de baan.
Verderop in de nieuwsbrief treft u de indeling van leerkrachten en de groepen voor volgend
schooljaar aan. De aanvulling qua studenten is hierin niet opgenomen, aangezien we daar nog mee
bezig zijn.
Een andere mededeling inzake de formatie is dat ik rond oktober de Kinderkring ga verlaten. Ik heb
een baan aanvaard als directeur op een basisschool in Lochem. U zult zich wellicht afvragen waarom
in Lochem? Maar ik woon sinds vierenhalf jaar in de Achterhoek en rijd drie tot vier maal per week
met veel plezier naar Woubrugge. De intensiteit van het verkeer neemt echter dermate toe dat mijn
reistijden veel vrije tijd in beslag nemen en ik uit zelfbescherming keuzes moest gaan maken. Een
keuze die mij niet gemakkelijk viel aangezien ik mij in Woubrugge als een vis in het water voel. Hoe
het proces naar een nieuwe directeur precies gaat verlopen daar kan ik u op dit moment nog geen
antwoord op geven. Wij de Venen is samen met mij druk bezig om hier een goede oplossing voor te
vinden. Zodra er meer duidelijkheid is over dit traject wordt u hierover geïnformeerd. Indien nodig
bouw ik gefaseerd af tot de Kerst.
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Tot slot kan ik nog melden dat we het tuinonderhoud voor a.s. zaterdagochtend gecanceld hebben.
Er wordt weer tropisch weer verwacht en het is fysiek zwaar werk, dus acht ik het niet verantwoord.
Marianne Hebbink

Indeling volgend schooljaar
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Carine Dam
Sam Haarmans
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Kim Vrisekoop
Jessica Blokland
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Bea van der Kolk
Wendy van Brenk
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Joris van Veen
Jessica Blokland
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Schoonmaakavond 4
Donderdag 27 juni is de laatste schoonmaakavond van dit schooljaar. Het is fijn als we met de
ouders die ingedeeld zijn, de school voor de zomervakantie nog een keer helemaal schoon kunnen
maken. Dan kunnen we na de zomer weer beginnen in een schone school.
Voor uw gemak volgt hieronder het overzicht van de ouders die staan ingedeeld en/of er een vorige
keer niet bij konden zijn.
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1/2A
Vd Neut
Jansen
Kooloos
Zandbergen
Jansen
Vaca Diez

1/2B
Luiten
Vlaardingerbroek
Boer
Windhorst

3
Van Leeuwen
Bergsma
Rietdijk
Rice
Vd Laan

4/5A
De Lange
Speet
Vd Laan (Leon)
Baak
Evers

6/7A
Brunt (Dani)
Peters
Vd Bos
Rietbergen

6/7B
Roosemalen
Braat
Brunt
Van Splunter

8A
Van der Tak
Wolvers
De Vos
Egberts
Stankovic

8B
Vd Broeke
Cramer
Kroes
Balog
Slingerland

4/5B
Deppe
Den Hollander
Borst
Willemsen

De avond begint om 19.00 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Graag een emmer en een doekje
meenemen. Voor schoonmaakmiddel en een kopje koffie zorgt de OC.

Kleuterbouw
Schoonmaken speelmateriaal
Vanaf 28 juni a.s. geven we u weer tasjes mee met materiaal dat we graag weer schoon terugkrijgen
voor de zomervakantie.

Kleuters groep 2 wennen in groep 3
Vanaf 1 juli gaan de kleuters van groep 2 iedere week een keer wennen in groep 3. In totaal drie
weken, dus drie keer.
De eerste weken met een klein groepje, de laatste week met alle kinderen van groep 2. Ze krijgen
een werkboekje mee, maar het voornaamste doel is kennis te maken met het lokaal en de sfeer van
groep 3.

Het uitstapje naar het Meermanno Museum.
Afgelopen dinsdag hebben we met de kleuters een heerlijk uitstapje beleefd naar dit museum in Den
Haag. In een lekker gekoelde bus en in een statig, koel herenhuis was het beter van temperatuur dan
buiten of op school!
In 3 groepen hebben de kinderen:
- een drukwerk gemaakt op de zolder in de letterdrukkerij,
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- in de zalen van het museum rondgekeken en in de geheime koffers en kisten ontdekt wat het
museum allemaal in zijn verzameling heeft,
- in de lettertuin gespeeld. Bij dat onderdeel was er gelegenheid om ook te eten en te drinken op
een mooi terras.
De museum leiding deed het vol enthousiasme en nodigde de kinderen uit mee te doen. Dat kostte
geen enkele moeite door het goede aanspreekniveau van de museum leiding. Onze complimenten!
Er werd, vanwege de hitte, ook ruimschoots water aangeleverd zodat de kinderen konden drinken.
Zeker de moeite waard om nog eens naartoe te gaan. Niet alleen met school, maar ook voor ouders
en grootouders is het een heel leuk museum. Alle kinderen kregen een terugkomkaartje waarmee je
met korting het museum kan bezoeken.Vanaf de start van de zomervakantie zijn er voor de de
kinderen volop activiteiten in het museum. Een aanrader.
Het programma:
20 juli t/m 1 september ‘Letterland’
In de zomer opent Letterland zijn deuren. Deze kindertentoonstelling zit boordevol letteractiviteiten.
Kom je ook dansen in de letterdisco? Of letters timmeren, vissen of borduren? Of laat jouw naam
‘glowen’ in de UV-kamer! Kortom, houd je van spelen en van letters, kom dan naar Huis van het
boek | Museum Meermanno vlakbij het Centraal Station in Den Haag.
Zomervakantie: iedere dinsdag en donderdag Open schilderateliers
Elke dinsdag en donderdag* kun je in het open atelier van het museum naar hartenlust komen
tekenen en schilderen als een echte kunstenaar. De schildersezels staan klaar, kom je ook?
Prijs: €5,00, met een VakantiePas €2,50. De workshop is op inloop, reserveren is niet nodig.
*23, 25 en 30 juli en 1, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 en 29 augustus.

Musical groep 8
locatie en tijd
16 juli is de uitvoering van de groep 8 musical. Vanwege de groepsgrootte van groep 8 hebben we
gezocht naar een geschikte locatie om de musical uit te voeren. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op
het gebouw van La Pura Vida aan de A. de Graaflaan 5. Vanwege de beperkte parkeerruimte
verzoeken wij u om lopend of op de fiets te komen. Als het voor u fysiek onmogelijk is om lopend of
fietsend te komen, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen zodat wij hier afspraken
over kunnen maken.
De zaal gaat om 19.10 uur open, de musical start om 19.30 uur. Wij schatten in dat de musical
ongeveer 2 uur duurt.

kaarten
Ieder kind krijgt binnenkort 6 toegangskaarten van ons en kan dus 6 mensen uitnodigen om de
musical te bekijken. De enige restrictie die wij hieraan meegegeven is dat dit geen jongere broertjes
en zusjes mogen zijn. Zij zien de musical al 's ochtends onder schooltijd. Wij verzoeken u dringend
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om wanneer u minder kaarten nodig heeft, de overtollige kaarten aan ons terug te geven. Wij willen
de kaarten zo eerlijk mogelijk verdelen, onderling verdelen is dan ook niet de bedoeling.

hulp
De dag na de musical willen wij de musicalspullen weer opruimen. Hiervoor zijn wij op zoek naar
ouders die ons om 8.30 uur willen komen helpen. Graag zouden wij dan ook de decorstukken en
podiumdelen weer terug willen brengen naar school en de sporthal. Daarvoor zijn wij nog op zoek
naar iemand die deze spullen met een aanhanger of bestelbus kan vervoeren. Het zou fijn zijn als dit
ook om 8.30 kan, maar dit kan ook na schooltijd, liefst wel overdag. Graag aanmelden via Parro bij
de leerkrachten van groep 8.

Overblijf
Het nieuw aanmelden van kinderen voor de TSO (overblijf) graag middels het formulier op de
website van school en niet via de app. Op de website vindt u het formulier onder Ouders, TSO
(overblijf) en dan in de tekst “formulier voor vaste overblijfafspraken”. Voor onze registratie hebben
wij de aanmelding via het formulier nodig.

Van harte gefeliciteerd!
Wij wensen de volgende kinderen een fijne verjaardag

27 juni
3 juli

Rens
Lars

6/7B
1/2A

5

