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Afgelopen twee weken hadden we meivakantie. Toch is er op onze locatie 

genoeg gebeurd; Er is namelijk een begin gemaakt met een inpandige 

renovatie. De muren, die nog steeds bestaan uit schoonmetselwerk, zullen 

in het hele gebouw gesausd worden en ook worden alle oude 

plafondplaten vervangen. In groep 7b is dat afgelopen week gebeurd. 

Hierna zullen alle lokalen in wisselende volgorde aan de beurt komen. 

Meer informatie hierover kunt u lezen via Social Schools en ook zult u door 

de leerkracht of medewerkers geïnformeerd worden als de groep van uw kind(eren) aan 

de beurt is.  

Godsdienstige vorming 
Voor alle groepen werken we met de methode Kind op Maandag. 

Deze week: Hoe kunnen we verder. Jezus gaat naar de hemel. Hoe 

kunnen zijn leerlingen nu verder? Ze moeten wachten in Jeruzalem, 

waar ze gedoopt zullen worden met de heilige Geest. Dat zal hen de 

kracht geven om door te gaan met Jezus’ werk.  

Bijbel: Handelingen 1: 1-26 

Positive Behaviour Support 

Op ons Kindcentrum werken we met gedragsverwachtingen. Voor 

lang niet alle kinderen is het vanzelfsprekend wat er van hen 

verwacht wordt. Daarom bespreken we dit in de groepen en wordt 

goed gedrag aangeleerd. 

Elke veertien dagen staat er een gedragsverwachting centraal. 

Hiernaast kunt u de regel lezen: Samenwerken 
Op ons kindcentrum wordt regelmatig samengewerkt. Samenwerken 

is iets anders als samen werken.  

Hieronder ziet u de afspraken waar we ons aan houden bij 

samenwerken:  

• Je gaat rustig en binnen 5 tellen naast je maatje zitten of in je groepje 

• Je luistert goed naar de instructie 

• Je overlegt op fluistertoon/met liniaalstem. 

• Je denkt aan de ander: luister naar elkaar, overleg met elkaar en zorg dat ieder 

aan de beurt/aan het woord komt. 

• Kom je er samen niet uit? Lees de uitleg/opdracht nog een keer. Vraag het aan je 

naaste duo, daarna aan juf/meester. 

• Ben je klaar? Wat heeft juf/meester gezegd wat je mag gaan doen? 

Benieuwd hoe dat gaat? Vraag uw kind ernaar! 

Welkom 

Bij de kinderopvang heten we Neron en Noëlla welkom en bij de 

peuters zijn Jasmine en Milou komen spelen.  Lot heeft afscheid 

genomen bij de kinderopvang en is naar groep 1/2B gegaan. In 

deze groep heten we ook Jace welkom. Allemaal veel plezier 

gewenst op jullie nieuwe plek. 
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Ruilkastjes 

Vanaf woensdag 12 mei staan er op de leerpleinen prachtige ruilkastjes. Het is de 

bedoeling dat deze kastjes gaan fungeren als kleine bibliotheekjes. We hopen dat 

kinderen lekker veel gaan lezen door deze laagdrempelige manier van lenen, uitlenen en 

vooral veel en lekker lezen. De kinderen krijgen aankomende woensdag een foldertje 

mee met de volgende tekst: 

Geef een boek,  

leen een boek en 

lees lekker veel!  

Heb jij thuis een boek dat je niet meer leest?  

Ziet het er nog goed uit?  

Mag je het boek ruilen van je ouders? 

Doe er dan een ruilsticker op (die krijg je van de juf/meester) en zet het in het 

ruilkastje. 

In ruil voor jouw boek mag jij een leuk boek kiezen. 

Wil je weer een ander boek? Prima, ruilen maar! 

Veel leesplezier!  

 

Zit uw kind in de onderbouw? Helaas kunt u in deze periode niet zelf mee naar binnen 

om het ruilen te begeleiden. Stagiaires zullen de kinderen helpen met ruilen en kiezen.  

Wilt u een boek meegeven voor het ruilkastje? Geef het aan door middel van een briefje 

voorin in het boek, dan weten de juffen dat dit boek geruild mag worden en ontstaan er 

geen misverstanden.  

We hopen dat de ruilkastjes veel en vaak gebruikt zullen gaan worden door alle kinderen 

van de school en dat op deze manier met plezier flink gelezen gaat worden!  

Schoolfotograaf 

Morgen komt de schoolfotograaf. In verband met de Corona 

beperkingen worden de foto’s niet gemaakt op school maar in de 

sporthal. Voor de verschillende groepen is een doorloopschema 

gemaakt waarbij tussendoor de materialen schoongemaakt kunnen 

worden.  

We vinden het fijn dat we op deze manier toch foto’s kunnen laten 

maken. De gebruikelijke broertjes/zusjesfoto’s komen echter wel te vervallen. 

In verband met de AVGregels mag uw kind alleen op de foto als u hier 

toestemming voor heeft gegeven middels de brief die alle kinderen mee naar 

huis hebben gekregen. Nog niet getekend? Mailt u dan even de 

groepsleerkracht.  

Hemelvaart & Pinksteren 

Deze week is er een korte week: donderdag is iedereen weer vrij omdat het dan 

Hemelvaartsdag is. Vrijdag zijn de onderwijsgroepen ook nog vrij maar de peutergroep 

gaat wel naar school. 
Daarna is er voor iedereen een week gewoon ‘les’ en met Pinksteren en is iedereen op 

maandag 24 mei vrij. Dinsdag 25 mei zijn de leerlingen van de onderwijsgroepen 

nog vrij omdat het team een studiedag heeft. De peuters gaan dan wel naar school.  
Hopelijk wordt het mooi weer en kan iedereen genieten van de lange(re) weekenden. 

Veel plezier! 

 


