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Jarig
Ties groep 7

Schoolreis groep 1-7
Kamp groep 8
MR 19.30 uur

2e Pinksterdag
Fartun groep 5-6a

Viering groep 1-2

Casper groep 2-3
Musical voor alle kinderen van de
school
Doorstroomochtend 10.30-12.00 uur
Musical voor ouders groep 8
Krachtgroep

Fatima groep 4
Gwen groep 5-6b
Lotte groep 5-6a
Khadar groep 7

Portfolio 2
Kinderen vrij leerkrachten studiedag

Belangrijke data
juli

Heleen groep 1-2
Storm groep 1-2
Daan groep 5-6a
Finn groep 1-2

3 juli juffen-en meestersdag
4 juli uitzwaaien groep 8 en gala

5 juli laatste schooldag, groep 8 vrij

Welkom op school
Welkom Sébastian in groep 1-2 bij juf Suzanne en juf Anne-Marie.
We wensen jou een fijne tijd op school.

Doorstart kinderopvang
 De samenwerking met de omgeving hebben we hoog in het vaandel staan. We hebben een
krachtige positie in het dorp en willen die graag versterken. We werken vanuit een integrale
kijk op kinderen.
Bovenstaande zinnen komen uit de visie van de school. Maar wat betekenen die zinnen nou? Hoe zien
we de samenwerking met de omgeving, de krachtige positie en de integrale kijk op kinderen?
Voor ons betekent dit dat we ons niet alleen richten op onderwijs aan kinderen van 4 tot en met 12
jaar. We vinden een doorgaande lijn en afstemming erg belangrijk voor een goede ontwikkeling van
het kind. Onderwijs en opvang vullen elkaar aan en werken in toenemende mate samen.
Het zal u dus niet verbazen in onze visie te lezen:
We richten ons op onderwijs en opvang van 0 tot 12 jaar.
Door het vertrek van De Kindertuin dreigt er met ingang van het nieuwe schooljaar geen
peuterarrangementen en opvang in ons schoolgebouw te zijn.
Dit willen we voorkomen en we zijn in gesprek met de gemeente en met een organisatie voor
kinderopvang. Wij gaan voor een doorstart met kinderopvang, peuteropvang en BSO.
Kinderopvang en school werken samen toe naar een integraal kindcentrum.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Kind-oudergesprekken en portfolio
In week 25 staan de kindgesprekken en
oudergesprekken gepland. Deze
gesprekken zijn facultatief. Op
donderdag 27 juni krijgt uw kind het
portfolio 2 mee naar huis.

Groep 1-2:
De oudergesprekken voor groep 1-2
zijn facultatief. Indien u een gesprek
met de leerkracht op prijs stelt, kunt u
vóór 8 juni een mail sturen naar de
leerkracht van uw kind of een briefje
meegeven. U ontvangt dan een
uitnodiging voor een gesprek in week
25

Groep 3 t/m 6
In week 25 zijn er met alle kinderen kindgesprekken. De leerkracht kijkt met het kind terug op het
afgelopen schooljaar.
Vragen hierbij zijn:
- wat gaat/ging er goed, waar word je blij van, wat vind je fijn in de klas?
- wat vind je moeilijk of niet fijn op school?
- wat wil je nog leren op school?
Daarnaast bespreekt de leerkracht met het kind de doelen voor volgend schooljaar. Het verslag van dit
gesprek gebruikt de leerkracht van het volgend schooljaar als start. Het verslag kunt u ook lezen in het
ouderportaal. De ouders mogen bij deze gesprekken aanwezig zijn. Door vóór 8 juni een mail te sturen
naar de leerkracht of een briefje mee te geven, kunt u laten weten bij dit gesprek aanwezig te willen
zijn. De kindgesprekken met ouders plannen we na schooltijd. De kindgesprekken zonder ouders
vinden onder schooltijd plaats.

Groep 7
De kinderen in groep 7 krijgen het pre-advies. De leerkracht Onno Merkx, de intern begeleider Thijske
Verdaasdonk en de schoolleider Wilma van der Pol kijken samen naar de sociaal/emotionele
ontwikkeling, de schoolresultaten en de Citotoetsen van de afgelopen jaren. Met deze gegevens
stellen we een voorlopig advies voor uw kind op. U heeft dan meer tijd om te oriënteren wat de best
passende school voor uw kind is. En de kinderen kunnen zich focussen op hun doel in groep 8.
Uiteraard blijft het een voorlopige advisering die naar boven of beneden bijgesteld kan worden. In
groep 8 krijgen de kinderen in december het schooladvies. Vanaf 3 juni hangt er een intekenlijst bij
groep 7. U kunt uw tijd daarop invullen. De gesprekken zijn samen met uw kind. U ontvangt geen
bevestiging meer.

Groep 8
In week 26 heeft de leerkracht een afsluitend gesprek met ieder kind onder schooltijd. Hierin
bespreekt de leerkracht hoe de afgelopen periode is verlopen en de aandachtspunten bij de start op
het vervolgonderwijs.
Van alle gesprekken wordt een verslag gemaakt. Dit kunt u in week 28 lezen in het ouderportaal.

Brigadieren
Het is bijna gelukt…… we hebben alle tijden in kunnen vullen op ÉÉN na. Op vrijdagmiddag om 12.30
uur hebben we geen structurele oplossing bij de kerk. We doen dus nogmaals een beroep op u of op
mensen in uw omgeving die het veilig oversteken ook belangrijk vinden om deze tijd vol te kunnen
maken.

Gezonde School
Op dinsdag 28 mei is het
certificaat Gezonde School
uitgereikt.
We gaan voor gezonde
broodtrommels, fruit en groenten
in de pauze, gezonde traktaties
en het drinken van water, thee en
melk in plaats van gezoete
drankjes.
Om dit te vieren kregen alle
kinderen een traktatie……
We vinden het dolfijn een
gezonde school te zijn.

Opruimmiddag
Op woensdagmiddag 26 juni van 13.15-16.00 uur gaan we
de school opruimen en poetsen. We kunnen hierbij wel
wat hulp gebruiken. Zijn er ouders en/of kinderen die mee
willen helpen? We zijn daar heel blij mee. U kunt zich
opgeven bij de leerkracht van uw kind.

Mooie herinneringen,
Kent u oud-leerlingen die in schooljaar 2011-2012 in groep 8 zaten?
Alex van Brunschot heeft van deze groep 8 nog veel foto’s en filmpjes.
Heb je belangstelling voor deze mooie herinneringen, dan kunt u een mailtje sturen naar Alex van
Brunschot info@maukservice.nl . Hij zorgt dan dat u de bestanden krijgt.

TERUGBLIK

Dodenherdenking 4 mei kinderen uit groep 7 lezen zelfgemaakte gedichten voor.

Op zondag 12 mei deden deze
kinderen hun Eerste Communie.
Namens alle kinderen en juffen en
meesters van onze school, van harte
gefeliciteerd.

De meisjes van groep 8 hebben de eerste plaats behaald bij het schoolvoetbaltoernooi in Haaren

NIEUWS UIT DE OMGEVING
OPROEP DANSMARIEKES,
Lijkt het je leuk om komend jaar (weer) mee te dansen met de dansmariekes?
Meld je dan aan! Kosten zijn 25 Euro.
Meer informatie volgt zodra we weten of je mee wilt doen.

Beste moeders,
Daarnaast zijn we op zoek naar hulpmoeders!
Lijkt het je leuk om met een groep kinderen de dansjes aan te leren?
Dan zijn we op zoek naar jou!

We oefenen op donderdagmiddag na school en starten na de zomervakantie.

Graag je reactie voor dinsdag 11 juni per mail naar dansmariekesesch@hotmail.com

Groetjes,
Yvonne Bergman – tel. 06 50934666
Suzanne Kessels – tel. 06 10694221

