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Aan alle ouders/ verzorgers,
Wat een mooi gezicht vanmorgen. Alle kinderen in sportkleding en hier en daar
een oranje of rood-wit-blauw tintje. Vandaag staan de Koningsspelen op het
programma. De koning heeft 5 jaar geleden besloten dat er in Nederland meer
aandacht moet zijn voor bewegen. Daarom zijn er ieder jaar in de periode rond
zijn verjaardag de Koningsspelen. Ook wij doen daar graag aan mee.
Morgen start dan de meivakantie en hebben kinderen en leerkrachten twee
weken vrij. Wij hopen dat iedereen de tijd en ruimte vindt om lekker uit te rusten
en bij te tanken voor de laatste periode tot aan de zomervakantie.
Wij wensen iedereen alvast heel veel plezier toe!
Personeelszaken
In een aparte brief heb ik u geïnformeerd over het vertrek van juf Alice. Vandaag
is haar laatste werkdag en gisteren heeft zij afscheid genomen van de kinderen.
Na schooltijd hebben de ouders gelegenheid gekregen om afscheid te nemen.
Na de meivakantie zal juf Babs op dinsdag, woensdag en donderdag lesgeven in
groep 5. Meester Kenneth staat dan nog op maandag en vrijdag voor de groep.
Het gaat ook voorspoedig met het herstel van juf Susanne. Na de meivakantie
zal zij haar re-integratieproces voortzetten in groep 5. Eerst zal zij meedraaien
en ook weer zelf wat lessen verzorgen. We hopen dat ook Susanne weer snel
volledig hersteld is.
Nieuws uit de ouderraad (bloemenactie)
Afgelopen week hebben de kinderen die meegedaan hebben met de actie de
kaarten en bestellijsten terug ontvangen. Hierbij willen wij iedereen bedanken
die heeft meegedaan! De kaartenactie heeft een mooi bedrag van € 583,50
opgeleverd. In de komende OR-vergadering van 17 mei gaan we beslissen hoe
we met dit bedrag materialen voor het schoolplein kunnen aanschaffen.
Aanmeldingen broertjes/ zusjes
Wij zijn aan het nadenken over de groepsindeling voor volgend schooljaar. Om
een goede keuze te kunnen maken, is het voor ons belangrijk om te weten welke
kinderen er in de loop van het schooljaar 2017-2018 bij ons op de Klim Op
komen. Heeft u uw zoon of dochter nog niet opgegeven voor volgend schooljaar,
maar wilt u dat wel, loop dan even binnen bij Kenneth Grasmeijer. U ontvangt
dan een inschrijfformulier, zodat we de inschrijving kunnen vastleggen.
Kent u nog mensen die op zoek zijn naar een school voor hun zoon of dochter,
dan zouden wij het fijn vinden om ook hun te mogen begroeten bij ons op
school.

Terugblik april
-Op woensdag 5 april waren alle kinderen druk in de weer op de Grote
Rekendag. Er werden cijfercodes gekraakt, robotten gemaakt, op zoek gegaan
naar Schateiland en gerekend met tijd over de hele wereld. Het was een leuke
dag waar de kinderen met veel plezier op terug kijken. En…..er is die dag ook
heel veel geleerd! En niet alleen op rekengebied.
-Op donderdag 13 april hebben we met elkaar stil gestaan bij het Paasevangelie.
’s Morgens had iedere groep een aandeel in de Paasviering. In de aula vertelden
we aan elkaar het Paasverhaal en iedere groep deed een stukje. Tussendoor
hebben we mooie liederen gezongen. ’s Middags hebben we in alle groepen
genoten van de Paaslunch. Ouders en ouderraad weer enorm bedankt voor jullie
hulp, organiseren en ondersteuning. Het wordt van alle kanten gewaardeerd.
-Vandaag zijn de Koningsspelen. Na een Koninklijk Ontbijt in iedere groep werd
de dag officieel geopend met het lied Okido (Kinderen voor Kinderen). Daarna
zijn de groepen 1 en 2 met hun sport en spelactiviteiten druk geweest op het
plein en was er een sport programma voor groep 3 en 4 en voor de bovenbouw
(groep 5 t/m 8). Het is altijd fijn om te zien dat we met ouderhulp, de
medewerkers van Samen Doen en de kinderen van het Heerenlanden College dit
toch weer kunnen organiseren. Iedereen die hier aan meegewerkt heeft enorm
bedankt!
-In de meivakantie (27 april) wordt er ook nog gevoetbald. De jongens uit groep
6 en de meisjes uit groep 5 spelen de finalewedstrijd op Koningsdag. We hopen
voor beide teams dat zij naast plezier ook daadwerkelijk voetbalkampioen
Leerdam 2017 mogen worden.
-In de afgelopen weken heeft u met de leerkrachten kunnen spreken over de
ontwikkelingen die uw kind de laatste maanden heeft doorgemaakt.
Mei activiteiten
-In mei (15 t/m 23 mei) staan de ‘talenten’ van kinderen centraal. U hoort daar
na de meivakantie meer over. Op dinsdagavond 23 mei staat er een kijkavond
gepland waarin de ‘talenten’ van de kinderen centraal staan.
-Op zaterdag 20 mei staat de Glasstadmars gepland. De kinderen lopen onder
begeleiding de 3,5 of 6 of 10 km. Uiteraard verheugen we ons weer op het defilé.
Dan lopen we weer traditiegetrouw in het rood/wit.
-Op woensdag 24 mei heeft het team een studiedag. De kinderen zijn dan vrij.
-Op donderdag 24 mei en vrijdag 25 mei is er een lang weekend in verband met
Hemelvaart. Ook dan zijn de kinderen vrij.
Agenda
Ma 15 mei t/m 23 mei
Za 20 mei
Di 23 mei

Talentenweek
Glasstadmars
Kijkavond ‘Talentenweek’

Wo 24 mei t/m zo 28 mei

Hemelvaartsweekend

Di 30 mei
Ma 5 juni
Wo 21 juni
Ma 3 juli
Wo 5 juli
Vr 7 juli
Ma 10 juli t/m vr 18 augustus

Luizencontrole
Tweede Pinksterdag
Juffendag
Rapport
Afscheid groep 8
Laatste schooldag (alle kinderen zijn ’s middags vrij)
Zomervakantie

