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Talentenjacht

Talentenjacht
Aankomende donderdagmiddag hebben we met de hele school de talentenjacht. Deze schoolse activiteit is
wederom door de leerlingenraad georganiseerd. Uit alle 15 groepen is een act gekozen door de groep en
leerkracht zelf. Deze vertegenwoordigt dus de groep. Het kan voorkomen dat kinderen uit verschillende
groepen samen een act opvoeren. We zitten met alle kinderen net als vorig jaar in de gymzaal, want daar
kunnen we nog met de hele school tegelijk in. Het belooft weer mooie middag te worden met veel optredens
van kinderen met verschillende talenten. Alle finalisten ontvangen een herinneringsmedaille. Voor de
winnaar is er de wisseltrofee.

Projectweken: thema “Reis door de tijd”
In de maand mei hebben we twee projectweken gepland voor de hele school. Het thema is “reis door de tijd”.
Alle groepen hebben een verschillend tijdvak of periode. Het project start op maandag 13 mei met een
gezamenlijke opening op de hoofdlocatie en we sluiten het project af op donderdagmiddag/avond 23 mei
met een grootse activiteit op ons schoolplein.
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In deze weken hebben ook alle groepen een excursie als activiteit. Hiervoor zijn mogelijk ouders nodig. De
leerkrachten zullen hiervoor oproepen plaatsen via Schoudercom.
De groepen hebben de volgende periodes uit de tijd:
Groepen 1/2: Dinotijd
Groepen 3:
Holbewoners/jagers
Groepen 4:
Romeinen en Grieken
Groepen 5:
Ridders en jonkvrouwen, Middeleeuwen
Groepen 6:
Gouden Eeuw
Groepen 7:
20e eeuw
Groepen 8:
Toekomst

Onderwijs in 2030
Afgelopen woensdag hebben we met een aantal kinderen uit de groepen 7 en 8 en de betrokken leerkrachten
een dag (mogelijk zelfs 2) bedacht hoe het onderwijs er uit zal zien in 2030. De kinderen hebben met elkaar
een aantal geweldige ideeën bedacht voor deze dag. Met de leerkrachten gaan we nu deze ideeën verder
uitwerken. Mochten er ouders zijn die met bepaalde “vernieuwende” ICT-middelen werken, of andere zaken
voor de toekomst, dan komen wij graag met u in contact. U kunt dit natuurlijk aangeven bij de leerkrachten.
Mocht u ideeën hebben voor de andere thema’s dan zijn deze zeker welkom en kunnen wij kijken of ze zijn
toe te passen in de projectweken.
Plusgroep weer van start
Aankomende woensdag gaat de plusgroep weer van start. Juf Kelly die normaliter de groep draait is zwanger
en voelt zich nog niet goed genoeg om te beginnen. Meester Rolf zal samen met juf Janine de groep weer
opstarten met een enigszins aangepast maar zeker uitdagend programma voor kinderen die meer uitdaging
behoeven.
Mogelijk zullen we ook enkele ouders vragen om ons bij te staan bij vragen.

Schoolfruit
Komende week krijgen de kinderen: radijs, sinaasappel, peer
Afwezigheid directie
De directie is volgende week 3 dagen afwezig i.v.m. een studiedag en 2 directiedagen met alle directeuren
van de stichting SKO.
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Overblijfouders gezocht
We zijn op zoek naar nieuwe overblijfouders. Het aantal kinderen dat overblijft groeit, waardoor we
geconfronteerd worden met een tekort aan overblijfkrachten. We kunnen eigenlijk meteen al nieuwe
overblijfouders gebruiken voor alle schooldagen uitgezonderd natuurlijk de woensdag.
U ontvangt als overblijfouder natuurlijk een (vrijwilligers)vergoeding. Mocht u geïnteresseerd zijn neem dan
contact op met Karin, onze coördinator of de directie. Binnenkort volgen onze overblijfouders nog cursus. De
nieuwe overblijfouder zou meteen aan kunnen sluiten.
Mochten we geen nieuwe overblijfouders vinden, dan gaan we op zoek naar andere opties. Dit zou kunnen
betekenen dat we de overblijf onder gaan brengen bij GO-Kinderopvang. Een gevolg daarvan is dat de kosten
voor de overblijf wel omhoog gaan.

Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Kring
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