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Beste ouders/verzorgers,
Nog 6 weken te gaan tot aan de
zomervakantie. Maar wat is het op school
nog druk. De kinderen werken zich flink
door de taakjes, de leerstof en de
werkboeken heen. Er wordt gezorgd voor
moestuinbakken, er wordt geoefend voor
de musical, schoolreizen worden
voorbereid, talentmiddagen vinden plaats
en de laatste ronde Citotoetsen van het
leerlingvolgsysteem worden in juni
afgenomen. En zo kan ik nog wel even
doorgaan. Hopelijk volgt u alle nieuwtjes
en ontwikkelingen via de blog in
SchouderCom en via Facebook
(moestuintjes, gymlessen, uitstapjes,
verkeersexamen, talentmiddagen enz.).
Verderop in dit Veldkeitje leest u over de
nieuwe bezetting van de collega’s voor de
groepen. Maar dat is pas voor na de
vakantie. Eerst gaan we volop aan de slag
met de laatste weken van dit schooljaar.
Wat gaat de tijd snel!
Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes

Nieuwe leerlingen
We hebben er weer een paar nieuwe
leerlingen bij! Levi van den Berg zit na een
periode van proefdraaien nu ‘echt’ in
groep 1. Verder zijn Julie ten Napel in
groep 3, Kely Post in groep 4 en Jan ten
Napel in groep 6 nieuw. We heten deze
kinderen van harte welkom op school en
hopen dat ze het erg naar hun zin hebben!

Formatie
In het vorige Veldkeitje heeft u de
ontwikkelingen over onze formatie kunnen
lezen. Er is nu ook duidelijkheid over de
collega die naast juf Marion in groep 7/8
komt werken. Dat is Sandra Vos. Ook
Sandra Vos werkt in vast dienstverband.
Juf Ilse heeft inmiddels al kennis gemaakt
met de kinderen van groep 3/4 (en groep
2).
Binnenkort komen juf Sandra en juf
Marion kennis maken met de kinderen in
groep 7/8 (en groep 6)
Het plaatje ziet er na de zomervakantie als
volgt uit:
Groep 1/2
Juf Ina Zwiers werkt op maandag t/m
donderdag in de groep. Op de
woensdagen (om en om) doet ze haar IBtaken. Op deze dagen komt juf Sandra
Vos in de groep.
Groep 3/4
Juf Ilse werkt op maandag, dinsdag en
woensdag in de groep en juf Yvonne op
donderdag en vrijdagochtend. Op
vrijdagmiddag (als groep 3 vrij is) sluit
groep 4 aan bij groep 5/6.
Groep 5/6
Meester Fulco werkt de hele week in de
groep. Om de week op woensdag doet hij
ICT-werkzaamheden en juf Sandra komt
dan in de groep.
Groep 7/8
Op maandag en dinsdag is juf Sandra in
de klas en rest van de week juf Marion.
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Herinnering betaling schoolreizen
Denkt u aan de betaling van de
schoolreizen? Deze moeten echt betaald
worden voordat de kinderen meegaan.
Vorige week heeft een aantal ouders al
een herinnering gehad. Binnenkort starten
we een belronde voor de tweede
herinnering. Alvast bedankt voor uw
medewerking.

Workshop bucketdrum
Alle kinderen krijgen aanstaande dinsdag
een korte workshop bucketdrum van
docent Peter Deiman van De Drumstudio.
Hij geeft een minisessie van een half uur
aan alle groepen. Het repertoire is
afgestemd op de leeftijd van de kinderen.
Aan het eind van de dag is er een
gezamenlijke uitvoering van “We Will Rock
you.” We
nodigen u van
harte uit om
dinsdag rond
14.20 uur
aanwezig te zijn
op het
schoolplein om
het optreden van
de kinderen te
horen!
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Belangrijke data
Vrijdag

8 juni

Maandag

11 juni

Dinsdag

12 juni

Maandag

25 juni

Woensdag

27 juni

Donderdag

28 juni

Vrijdag

29 juni

Donderdag

5 juli

Donderdag

12 juli

Vrijdag

13 juli

Woensdag

18 juli

Donderdag

19 juli

Vrijdag

20 juli
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Collegetour
André Kuipers
voor groep 7/8
Citotoetsen
LVS (3 weken)
Bucketdrum
workshops in
alle groepen
Schoolkamp
groep 7/8
Schoolkamp
groep 5/6
Groep 7/8
terug
Schoolkamp
groep 3/4
groep 5/6 terug
Groep 3/4
terug
Schoolreis
groep 1/2
Voorstelling
musical voor
groep 1 t/m 6
Musical groep
7/8
Meester- en
juffendag
Afscheid groep
8
Laatste
schooldag (tot
half 3)
Groep 8 is
deze dag vrij.
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