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Beste ouders/verzorgers,
In deze nieuwsbrief o.m.:

voordeur

verkeersexamen groep 7

kleutervoorstelling

BHV

Scholen op de kaart
Kleutervoorstelling
Op woensdag 21 maart was de clownsvoorstelling ‘(S)OP’ voor de kleuters. De kinderen
uit de groepen 1 en 2 hebben de voorstelling gezien. De kinderen hebben heel veel geleerd over de letters (s), o en p.
De clowns maakten veel grapjes en het was weer een dolle boel!
Verkeersexamen groep 7
Op donderdag 5 april wordt het theoretisch verkeersexamen voor groep 7 afgenomen.
Elk jaar is dit natuurlijk weer spannend. De kinderen hebben al veel geoefend in de klas en thuis. Het schriftelijk verkeersexamen test de kennis van de kinderen van groep 7 van verkeersborden en verkeersregels, in het bijzonder
voor voetganger en fietser. Het examen wordt in de klas door de eigen leerkracht afgenomen.
In juni volgt het praktijkgedeelte. Hiervan is de datum nog niet exact bekend.
Koningsspelen
De Koningsspelen zijn op vrijdag 20 april. ‘s Ochtends wordt op school met elkaar het koningsontbijt gegeten. Voor
de groepen wordt een gezellig programma georganiseerd. Meer nieuws hierover ontvangt u binnenkort. De schooltijden zijn die dag niet gewijzigd. Donderdag 26 april is de laatste schooldag voor de meivakantie. Alle groepen hebben dan ‘s middags vrij.
Scholen op de kaart
We werken momenteel aan een nieuwe digitale versie van onze schoolgids. Daarin staat alle informatie over de
manier waarop wij invulling geven aan ons onderwijs. Ook zaken als de werkwijze in de klas, het beleid van ons onderwijsgedeelte en de manier waarop wij graag met ouders samenwerken kunt u daarop nalezen. Tevens is er een
gedeelte waarop u de resultaten van ons onderwijs van de afgelopen jaren kunt zien. Kortom de moeite waard om
eens een kijkje te nemen op de website www.scholenopdekaart.nl. We zouden het leuk vinden als u ons laat weten
wat u ervan vindt en of u nog goede suggesties heeft voor ons.
Toetsen
De eindtoets van groep 8 wordt dit jaar van 17 t/m 19 april afgenomen.
Na de meivakantie tussen 15 en 23 mei maken de kinderen van groep 7 de entreetoets.
Jongens en meisjes van groep 7 en 8: doe je best en heel veel succes met de toetsen!!
Training Bedrijfs Hulp Verlener (BHV)
We hebben op school zes bedrijfshulpverleners. Zij volgen jaarlijks een
verplichte opfrisoefening. Voorafgaand aan het praktische gedeelte doen zij eerst een theoretisch examen. Dat
theoretische gedeelte bestaat uit een EHBO gedeelte, een brandbestrijding en een brandpreventie gedeelte. Al
onze BHV-ers hebben woensdag met goed gevolg het hele programma doorlopen. Wel een veilig gevoel voor alle
collega’s en kinderen dat ze zulke helden in hun midden hebben. Binnenkort wordt er weer een ontruimingsoefening gehouden onder leiding van de BHV-ers.
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Voordeur/toegangsdeur
Het is gebleken dat de brief die u vorige week ontvangen heeft over het gebruik van de voordeur, voor verwarring
heeft gezorgd. Graag licht ik toe wat de afspraken zijn, die gemaakt zijn met de gebruikers van ons gebouw (scholen,
kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en BSO) over het gebruik van de toegangsdeuren en welke overwegingen hebben
meegespeeld om tot die
afspraken te komen.
Iedere school/gebruiker heeft een eigen toegangsdeur aan de schoolpleinkant van de school. Deze toegangsdeur
wordt gebruikt door de kinderen van de betreffende school.
Binnenkort moet het Kickertje ’s ochtends, op last van de gemeente i.v.m. de veiligheid van/in het gebouw, de voordeur gesloten houden. Als u dan gebruik maakt van die toegangsdeur, moeten medewerkers van het Kickertje de
deur voor iedere ouder, ook voor de andere ouders, individueel openen. U begrijpt dat dit voor nogal wat overlast
kan zorgen.
We hebben gemerkt dat veel ouders ’s ochtends in de ruimte bij het speellokaal wachten tot de kinderen naar
binnen kunnen. De kinderen van beide groepen 4 verzamelen ’s ochtends bij het speellokaal. Hierdoor ontstaat een
enorme, onoverzichtelijke drukte. Het is niet bedoeling dat ouders en kinderen voor 8.20 uur de school betreden.
Om 8.20 uur gaan de schooldeuren open, ook de patiodeur en de tussendeur van onze school naar het Kickertje. We
verzoeken u dan ook vriendelijk buiten te wachten tot 8.20 uur.
Alles op een rijtje:


Als u uw kind ’s ochtends naar het Kickertje brengt, is het uiteraard toegestaan om uw kind binnendoor naar
onze school te brengen. We verzoeken u dan wel om even te wachten in de centrale hal tot de deur opengaat.



De kinderen van de kleutergroepen worden door de ouders in het lokaal gebracht. De kinderen van groep 1a
en 1b komen door de patiodeur naar binnen. Ook hiervoor geldt de vraag of u niet in de ruimte bij het speellokaal wacht, maar buiten in de patio.



De kinderen van de andere groepen komen door de voordeur naar binnen. Beide voordeuren zullen opengezet worden, zodat de ingang breder is.



Voor de bovenverdieping geldt dat de kinderen van groep 5 t/m 8 zelfstandig naar boven gaan. De kinderen
van groep 3 kunnen nog door de ouders naar boven gebracht worden.

Kalender
vrij t/m ma
do
di t/m do
do
do
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ma t/m vrij
di –wo

30-03 t/m 02-04-2018
05-04-2018
17 t/m 19-04-2018
26-04-2018
26-04-2018
27-04-2018
30-04 t/m 11-05-2018
15 t/m 23-05

paasweekend (Goede Vrijdag en Tweede Paasdag)
verkeersexamen groep 7 (theorie)
eindtoets groep 8
vrije middag alle groepen
Koningsspelen
Koningsdag (vrije dag)
meivakantie
entreetoets groep 7

Namens het team wens ik u fijne Paasdagen,
Met vriendelijke groet, Marja Faber
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