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Afsluiting project Reis door de tijd
Weeksluiting Slingerapen

Projectweken: thema “Reis door de tijd”
Volgende week starten we met de hele school met de projectweken rondom het thema “Reis door de tijd”.
Maandag starten we met een gezamenlijke opening op de hoofdlocatie. Alle kinderen worden om 8.30 uur op
het schoolplein verwacht. Om 8.45 uur zullen we het project feestelijk openen.
Tijdens de projectweken hebben ook alle groepen een excursie als activiteit. Deze excursie is in de omgeving
van de school of mogelijk verder weg. Dan gaan we eventueel met auto’s of met het openbaar vervoer.
Hiervoor zijn mogelijk ouders nodig. De leerkrachten zullen hiervoor oproepen plaatsen via Schoudercom.
Ook krijgen alle groepen een lied aangeleerd dat ze op de afsluitende middag/avond ten gehore zullen
brengen.
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
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We sluiten het project af op donderdag 23 mei van 17.00 tot 19.00 uur met een grootse activiteit op het
schoolplein. De kinderen zijn deze middag vrij, waardoor het team en de Oudervereniging het schoolplein
klaar kunnen maken voor een grote expositie. De Oudervereniging verzorgt de horeca. U kunt wat te drinken
en te snacken kopen.
Dit is natuurlijk geen verplichte schoolse activiteit, maar we hopen natuurlijk dat u met uw kind(eren) de
afsluiting bezoekt ergens tussen 17.00 en 19.00 uur.
Een rooster met tijdstippen wanneer bepaalde groepen het speciaal aangeleerde lied ten gehore gaat
brengen volgt nog.
Overblijfouders gezocht
We zijn nog steeds op zoek naar nieuwe overblijfouders. Het aantal kinderen dat overblijft groeit, vooral in de
onderbouw. Hierdoor worden de groepen te groot voor de overblijfouders, want we draaien het liefst 1
overblijfouder op 15 leerlingen. Kortom we kunnen eigenlijk meteen al nieuwe overblijfouders gebruiken
voor alle schooldagen uitgezonderd natuurlijk de woensdag. U kunt ook overblijfouder zijn voor 1 of 2 dagen.
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. Ook word het continurooster en andere organisatiemodellen onderzocht.
Echter waar we ook voor gaan, tot aan de zomervakantie staat dit huidige probleem, dat we wat extra
hulpouderhanden te kort komen.
Wachtlijst op De Kring, opgeven jongere broertjes en zusjes
Op dit moment neemt de wachtlijst voor De Kring alleen maar toe. De afgelopen anderhalf jaar hebben we al
meer dan 70 kinderen niet kunnen toelaten op De Kring. Het schooljaar 2019-2020 zat afgelopen december
eigenlijk al vol. Voor het schooljaar 2020-2021 zijn ook al de helft van de beschikbare plekken ingevuld.
We vragen u daarom, mocht u jongere kinderen hebben die nog niet ingeschreven staan, meldt dit dan zsm
bij een van de groepsleerkrachten of de directie, waardoor wij een beeld hebben welke broertjes en zusjes
nog mogelijk komen.
Afwezigheid intern begeleiders
Dit schooljaar hebben we t.a.v. de inzet van onze intern begeleiders voor de zorg van onze leerlingen
behoorlijk pech. Waar we bij ziekte en afwezigheid van de leerkrachten meestal wel vervanging kunnen
organiseren, lukt dit bij afwezigheid van de IB-ers niet. Zij hebben ook wel een specifieke taak binnen onze
organisatie die niet zo maar is over te nemen. Juf Vivian komt gelukkig binnenkort weer terug op school en
gaat haar taak als IB-er weer oppakken. Juf Marjan, die als interim IB-er ook bij ons werkt, hoopt maandag
weer voorzichtig te beginnen. Juf Raghild is voorlopig nog afwezig. Zij heeft een ernstig zieke partner en heeft
speciaal verlof hiervoor gekregen.
Met vriendelijke groet,
Namens het team van de Kring
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