Nieuwsbrief juni 2022

Judo
Zoals u weet is onze gymleerkracht voor de dinsdagochtend al langere tijd afwezig. Gelukkig hebben
we daarvoor een alternatief gevonden: judo voor groep 5/6 en groep 7/8.
Emile Heesters geeft 6 keer op de dinsdagochtend judolessen. Tijdens deze lessen gaat hij in op de 3
V’s: Vriendschap, Veiligheid en Voorzichtigheid. De judo-aanpak sluit daardoor aan bij de lessen “rots
en water” gericht op sociale vaardigheid en veiligheid.

Zorg, dat op tijd op school bent!
Er komen nog te veel leerlingen te laat op school. Hierdoor moeten de schooldeuren langer open
blijven staan. Dat maakt de school onveilig. Dus gaan we het voortaan zo doen:
1.
2.
3.
4.

De deuren gaan op tijd dicht
Tijdens lestijden zijn de toegangsdeuren van de school gesloten.
Het hek is ook gesloten tijdens de lesuren.
Tijdens schooltijden alleen aanbellen bij de hoofdingang

Verteltasjes, ook om thuis te lezen en spelletjes mee te doen
Groep 1/2 en groep 3/4 gaan werken met de verteltasjes.
Ouders en medewerkers van Contourdetwern hebben deze leuke tasjes gemaakt met boekjes,
spelletjes, puzzeltjes. Het is heel erg leuk en goed om de verteltasjes mee naar huis te nemen om uw
kind voor te lezen en dan samen spelletjes over het vertelboekje te spelen. Het is ook erg leuk om
met uw kind naar de bibliotheek te gaan. Veel lezen is heel erg belangrijk. Dat kan niet genoeg
gezegd worden.
U kunt een verteltasje vragen aan de leerkracht.
Bibliotheek
De schoolbibliotheek wordt vernieuwd en opnieuw ingericht zodat die beter kan helpen bij het
bevorderen van het lezen.
In het begin van het nieuwe schooljaar zullen we de schoolbibliotheek officieel openen.
Yvonne van Beugen
Yvonne komt ons (weer) versterken met werkzaamheden voor de administratie en hulp bij
leerlingen. Ze is er dinsdagmiddag en woensdagochtend.
Yvonne heeft afgelopen jaar ook haar inzet gedaan voor onze school.

Tuinonderhoud
Op 13 mei is het schoolplein onder handen genomen door ouders, leerlingen en team. Het
schoolplein ziet er weer prachtig uit! Er is geveegd met de veegwagens, zand geschept, gesnoeid en
er zijn gelukkig weer nieuwe plantjes geplant.
We gaan met z’n allen ervoor zorgen, dat ‘”onze tuin” prachtig blijft.
Heel veel dank aan de ouders die meegeholpen hebben het schoolplein zo mooi te maken!

Luizenouders
Zoals altijd willen we na iedere vakantie graag een luizen-controle houden. Wie van de ouders
zouden zich daarvoor willen aanmelden? Heel graag! Bij voorbaat reuze veel dank!
Aanmelden kan bij het leraren Team.

Nieuwbouw:

U heeft onderstaand bericht vast in de krant zien staan.
Wij zijn natuurlijk erg blij, dat er nu stappen zijn gezet voor onze nieuwbouw.
Op 14 juni a.s. zal de voltallige commissie bij elkaar komen, kennismaken en de lijnen
uitzetten voor de nieuwbouw.
Wij houden u op de hoogte van de vorderingen!!

Avond driedaagse 15, 16 en 17 juni 2022
Van 15 t/m 17 juni 2022 organiseert Pro Patria weer de avond driedaagse.
Vanuit onze school wandelen 54 kinderen mee dit jaar. 27 kinderen lopen 3
km, 8 kinderen lopen 5 km en 19 kinderen lopen 10 km. Onze school is dan
ook goed vertegenwoordigd!
Belangrijke aandachtspunten:
-

-

-

-

Op woensdag en donderdag starten alle afstanden om 18.00 uur
(verzamelen om 17.45 uur);
Op vrijdag zijn verschillende starttijden van toepassing:
o 3 km start om 19.15 uur (verzamelen om 19.00 uur)
o 5 km start om 19.00 uur (verzamelen om 18.45 uur)
o 10 km start om 18.00 uur (verzamelen om 17.45 uur)
Op vrijdag komen aan het einde van de wandelafstand alle groepen bij elkaar op het
evenemententerrein (daarom vertrekken de afstanden verschillend). Vanaf het
evenemententerrein wordt gezamenlijk met alle kinderen een defilé gelopen door de wijk
Vrijhoeve en langs het bejaardenhuis om te eindigen op het Raadhuisplein. Hier ontvangen de
kinderen hun medaille;
Veel kinderen krijgen van hun ouders (of opa en oma) een aardigheidje als beloning voor het
uitlopen van de avond driedaagse. Dit regelen de ouders zelf en wordt dus niet door de school
georganiseerd;
Alle ouders van deelnemende kinderen worden geacht hun kinderen zelf op te vangen bij
aankomst op het Raadhuisplein. Zorgt u er a.u.b. voor dat u op tijd aanwezig bent;
De kinderen krijgen van school een geel hesje mee dat ze alle 3 de avonden aan moeten doen;
Houdt de weersverwachtingen goed in de gaten zodat de kinderen goed voorbereid kunnen
starten.

Wij wensen alle kinderen en meelopende ouders veel wandelplezier!

Jarigen juni en juli:
1 juni: Bentley 5 jaar
30 juni: Milan 12 jaar
2 juli: Lieke 7 jaar
7 juli: Rayco 9 jaar
8 juli: Lynn 7 jaar
8 juli: Faya 9 jaar
11 juli: Aleksander 5 jaar
11 juli: Pjotr 13 jaar
19 juli: Jaivy 5 jaar
20 juli: Xavi 12 jaar
21 juli: Davi 6 jaar

22 juli: Dies 7 jaar
26 juli: Maudi 5 jaar

Kalender
Datum

Activiteit

Groepen

15 juni

Studiedag

Leerlingen zijn vrij

Avonddriedaagse

Leerlingen die meelopen

16 juni

Avonddriedaagse

Leerlingen die meelopen

17 juni

Avonddriedaagse

Leerlingen die meelopen

28 juni

Schoolreisje Efteling

Groepen 1 t/m 7

6 juli

Schoolkamp

Groep 8

7 juli

Schoolkamp

Groep 8

8 juli

Schoolkamp

Groep 8

12 juli

Bedankavond Ouderraad en MR

Ouderraad, MR, Team

13 juli

Rapport

Team

Oudergesprekken (voor zover nodig)
14 juli

Oudergesprekken (voor zover nodig)

Team

15 juli

Fancy Fair 15.00 – 18.00 uur

Leerlingen, ouders, Team

19 juli

Musical groep 8

Groep 8, Team

20 juli

Uitzwaaien groep 8

Leerlingen, Team, Ouders

21 juli

Afscheidsdag (continurooster)

Leerlingen, Team

22 juli

Laatste schooldag van schooljaar 20212022 (einde van de lessen 11.45 uur)

Leerlingen, Team

