maandbrief juli 2018
----------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouders, verzorgers van onze leerlingen,
Hierbij ontvangt u de laatste maandbrief van dit schooljaar. Wij bedanken u alvast voor het
in ons gestelde vertrouwen en de prettige samenwerking dit (afgelopen) schooljaar.
We wensen u een prettige zomervakantie toe en als u weggaat een goede reis en een
behouden thuiskomst.
Contactavonden.
Op 2 en 5 juli zijn de contactavonden. Iedereen is van harte welkom!
U kunt uw naam invullen op de lijsten die bij de ingang van de school hangen.
De leerkrachten.
Op dinsdagmorgen 10 juli komt juf Mariska de Man naar onze school voor de zgn. verhoging
van de groepen. De nieuwe groep 7/8 kan dan kennismaken met hun nieuwe leerkracht.
Ook de groepen 4 t/m 6 maken op deze morgen na de pauze kennis met hun nieuwe
leerkrachten. Donderdag 12 juli is de laatste werkdag van juf Judith Westeneng op onze
school.
Afscheid groep 8.
Op 6 juli a.s. nemen we afscheid van groep 8. We gaan van 13.30 - 14.30 uur bowlen bij
Palm Beach in Zwijndrecht. ‘s Avonds wordt officieel afscheid genomen van groep 8 en hun
ouders, hoewel er daarna nog enkele dagen school is voor deze leerlingen.
Generale repetitie musical groep 7/8.
Maandagmiddag 9 juli heeft groep 7/8 de generale repetitie van de musical in het
speellokaal. De andere groepen mogen deze uitvoering dan bekijken.
Op woensdag 11 juli gaat groep 7/8, na de zomersluiting, naar het gebouw van Prinses
Juliana in Klaaswaal. De leerlingen gaan met de fiets. In dit gebouw wordt de musical
nogmaals geoefend met goed beeld en geluid van H & R. Dit bedrijf verzorgt al jaren beeld
en geluid tijdens onze afscheidsmusical. De leerlingen van groep 7/8 gaan naar huis als er is
geoefend, dit zou iets later dan 12.30 uur kunnen zijn. Voor de opbouw van het decor in de
ochtend zoeken we nog hulp.
Trakteren groep 8.
Groep 8 gaat dinsdagmiddag 10 juli op school de groepen rond en zullen de andere
leerlingen trakteren. Als uw kind op bepaald snoep allergisch reageert, dit s.v.p. op tijd
doorgeven aan de groepsleerkracht. Groep 8 is donderdag vrij.
Musical groep 7/8.
De musical vindt plaats op woensdagavond 11 juli in de zaal van muziekvereniging Prinses
Juliana in Klaaswaal. De musical begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.
De zaal is voor ouders en overige familieleden/belangstellenden open vanaf 19.15 uur.

De kinderen van groep 7/8 krijgen 2x drinken van school. Bezoekers van de musical kunnen
deze avond drinken kopen aan de bar. Na afloop van de musical moet alles direct worden
opgeruimd. We hopen dat een aantal ouders hierbij wil helpen. Voor elke leerling zijn er
max. 8 kaartjes beschikbaar. Deze kunnen vanaf maandag 2 juli a.s. worden gekocht bij
juf Marja Gerards. Ze kosten 2 euro per stuk.
Zomersluiting.
Op woensdag 11 juli sluiten we met elkaar het schooljaar af tijdens de zomersluiting in de
Dorpskerk van Westmaas. Tijdens deze sluiting worden alle kinderen in de Dorpskerk
verwacht, ook de leerlingen van groep 8. De ouders van alle leerlingen, maar ook andere
belangstellenden (opa’s/oma’s) zijn tijdens de sluiting van harte welkom. De kinderen
worden deze morgen niet naar school gebracht, maar komen direct naar de Dorpskerk.
We willen om 8.30 uur beginnen met de jaarafsluiting, svp op tijd aanwezig zijn. De kerk is
om 8.15 uur open. Het thema van de zomersluiting is: Reizen in de Bijbel. Na afloop gaan
we met elkaar naar school. Misschien zijn er ouders die even mee willen helpen met het
begeleiden van de leerlingen van groep 1/2?
Kind op Maandag.
Na de verhalen over koning David staan deze weken in het teken van de Psalmen. Het zijn
oude liederen die al door David gezongen worden. Het schooljaar wordt afgesloten met twee
verhalen die Jezus verteld heeft: over de barmhartige Samaritaan en de verloren zoon. Het
gaat over situaties die zich altijd weer voordoen. Over mensen die hulp nodig hebben en
mensen die ongelukkige keuzes maken. Toch hoeft het niet steeds hetzelfde liedje te zijn.
Jezus laat zien dat het anders kan.
Eindfeest.
Donderdag 12 juli hebben we ons eindfeest, aanvang 8.30 uur. We sluiten het eindfeest om
13.00 uur af. Over de inhoud van dit feest bent u al geïnformeerd door de ouderraad. Na de
zomervakantie begint de school op maandag 27 augustus om 8.30 uur.
App CSG De Waard.
CSG De Waard is op dit moment bezig met de afronding van een app voor de stichting en
scholen. Deze zal z.s.m. ‘de lucht’ in gaan.
Schoolgids.
De schoolgids voor het volgende schooljaar is bijna af. U krijgt deze gids in PDF uiterlijk
13 juli a.s. via de mail. Vanaf deze datum staat de nieuwe schoolgids ook op de website.
U krijgt geen papieren versie van de schoolgids.
Op de eerste schooldag krijgen de leerlingen wel een schoolplanning 2018-2019 mee naar
huis, zodat u een overzicht heeft van alle activiteiten en vakanties in het schooljaar.
Schoolkrant.
Woensdag 11 juli krijgen de leerlingen de schoolkrant mee naar huis. Hierin zit ook de
afscheidskrant van groep 8. Met ingang van het volgende schooljaar nemen we afscheid van
de schoolkrant. Dit is dus de laatste schoolkrant. We hebben hiervoor gekozen omdat op
veel andere manieren wordt gecommuniceerd met ouders en andere belangstellenden.
We hebben o.a. de schriftjesmiddagen, een prima website en binnenkort ook een app en
daarnaast een maandkalender en -brief. Tevens staan we op de site scholenopdekaart.nl
Overblijven.
Op onze school kunnen de kinderen overblijven op maandag, dinsdag en donderdag.
Ook bij ons blijven steeds meer kinderen over. Voor de opvang en begeleiding van de
kinderen doen we een beroep op ouders.

We besteden het overblijven liever niet uit aan een professionele organisatie. Dit heeft
2 redenen:
* de prijs blijft laag
* het positieve saldo dat overblijft na aftrek van vergoedingen en overige kosten komt ten
goede aan de kinderen en gaat niet naar een buitenschoolse stichting.
Doordat ouders de school verlaten ontstaat er volgend schooljaar een tekort aan
overblijfouders. We hebben beslist nieuwe mensen nodig. Als u wilt kijken of het wat
voor u is of als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Marja Gerards (0186-571416).
Al kunt u maar 1 dag per week of per 2 weken, u bent van harte welkom. Natuurlijk zijn
andere familieleden (oma’s/opa’s/tantes) ook welkom in ons overblijfteam.
Indien er geen mensen bij komen zijn wij wellicht genoodzaakt het overblijven te laten
organiseren door een externe organisatie en dat is eigenlijk iets wat wij niet willen!
Helpt u mee?
Spullen mee naar huis?
Op woensdag 11 juli krijgen de leerlingen de zomerschoolkrant mee naar huis en diverse
werkschriften, schriften en werkstukken. Groep 7-8 krijgt dit dinsdagmiddag 10 juli mee. Wij
verzoeken u daarom de kinderen deze dag een grote tas mee naar school te geven. Ook de
luizenzakken gaan deze dag mee naar huis om gewassen en evt. gerepareerd te worden. De
luizenzakken s.v.p. de eerste schooldag weer mee naar school nemen.
Sporten op het schoolplein.
Op 2 en 5 juli is het weer sporten op het schoolplein van 15.15 - 16.15 uur.
Deelname is gratis, opgave is niet nodig!
Lezen in de zomervakantie.
Na de zomervakantie ervaren leerkrachten regelmatig dat kinderen achteruit zijn gegaan in
hun leesvaardigheid. Dat is erg jammer, want het is demotiverend voor uw kind aan de start
van het nieuwe schooljaar. Zo’n leesdip kan worden voorkomen als uw kind ook tijdens de
vakantie blijft lezen. Om het u makkelijk te maken, hebben we een lijstje met kinderboeken
bijgesloten. We hebben gekozen voor recent verschenen boeken die de kinderen wellicht
nog niet kennen en die daarom hun nieuwsgierigheid kunnen opwekken.
Een goede website om zelf geschikte boeken op te zoeken is jaapleest.nl. Op die site
bespreekt kinderboeken expert Jaap Friso regelmatig nieuwe jeugdboeken. Maar het
belangrijkste is om uw kind vooral zelf een boek te laten kiezen dat niet te moeilijk is. Zo
zorgt u ervoor dat de leesmotivatie optimaal is en blijft.
Twee andere tips om het lezen tijdens de zomervakantie te bevorderen zijn:
• De Vakantiebieb-app: met deze app kunt u gedurende de zomermaanden gratis een aantal
boeken, ook kinderboeken, lezen op tablet of smartphone. Ook als u geen lid bent van de
bibliotheek. Dat scheelt ruimte in de koffer! U kunt de app downloaden van 1 juli t/m 31
augustus (www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb).
• Tijdschriften: lezen hoeft niet per se uit een boek te zijn. Lezen in tijdschriften en strips
betekent net zo goed leeskilometers maken. Veel tijdschriften hebben in de zomermaanden
bovendien dikke vakantieboeken voor extra veel lees- en doeplezier.
Chabot Museum trakteert.
Mevrouw Kasia Janczewska Meerman (ouder van Ella en Maya Meerman) heeft als eerste
gereageerd op de Chabot Museum trakteert actie op Facebook. Het museum trakteert omdat
het dit jaar 25 jaar bestaat en dat wilde men vieren. De snelle reactie van deze ouder heeft
ertoe geleid dat De Weerklank een gratis museumles heeft gewonnen van 60 minuten voor
een klas met 30 leerlingen! (Super, bedankt!). Groep 3 of 7/8 zal dus na de zomervakantie
een gratis bezoek brengen aan het Chabot Museum.

Belangrijke data.
6 juli: bowlen groep 8 in Zwijndrecht (Palm Beach) [13.30 uur]
6 juli: officieel afscheid groep 8
9 juli: generale repetitie musical groep ⅞ in speellokaal (13.30 - 15.00 uur)
10 juli: verhoging leerlingen groep 4 t/m 7 naar volgende groep
10 juli: groep 8 trakteert in de groepen
11 juli: zomersluiting (8.30 uur)
11 juli: schoolkrant en schriften mee naar huis (denk aan een tas!)
11 juli: musical groep 7/8 generale ‘s ochtends in zaal PJ. (Fiets mee!) en
uitvoering ‘s avonds (19.30 uur)
12 juli: eindfeest groep 1 t/m 7 (8.30-13.00 uur)
13 juli: leerlingen vrij.
27 augustus: eerste schooldag schooljaar 2018-2019
Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,
Dhr. S. van Schaik.

Sponsor De Weerklank gratis!
Met SponsorKliks kunt u zelf een financiële bijdrage leveren aan onze
school, zonder dat het u extra geld kost!
Als u bijv. online een restaurant boekt (via dinnersite.nl) of een pizza besteld (via
thuisbezorgd.nl) of een aankoop doet via Hema.nl kan de school extra geld
ontvangen voor de schoolkas, dus voor de leerlingen!
U moet deze actie/aankoop dan wel verrichten via www.sponsorkliks.nl
Na het openen van deze site kunt u aangegeven dat u De Weerklank steunt en
daarna komen alle deelnemende bedrijven in beeld en plaatst u uw bestelling.
Een percentage van het aankoopbedrag gaat dan automatisch naar De Weerklank als
bonus en het kost u geen extra geld.
Wilt u De Weerklank GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat u voortaan uw online
aankopen doet via sponsorkliks.nl. Voor een kleine moeite heeft De Weerklank
direct extra inkomsten! Vertel dit door aan andere mensen die De Weerklank een
warm hart toedragen.
Hoe werkt het?
Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks wordt
gedaan.
Of u nu rechtstreeks naar bijv. bol.com gaat of u gaat via SponsorKlis.nl naar de site
van bol.com: u betaalt hetzelfde. Echter: alleen via SponsorKliks.nl keert bol.com een
commissie uit en profiteren de leerlingen van De Weerklank hier direct van.
We hopen dus dat velen een bestelling zullen plaatsen bij de webwinkels via
SponsorKliks.nl
Belstel dus niet online direct bij hema.nl of bol.com, maar doe dit via
SponsorKliks.nl. Alleen dan krijgt de school extra geld voor de leerlingen.
De opbrengt voor de school wordt maandelijks op de schoolrekening
geboekt en vermelden wij in de maandbrief.
link:

http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=4181&nbta=2210v
of
SPONSORKLIKS WEERKLANK

