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Vanuit de directie 
Op 4 mei hebben er veel kinderen van groep 7 een actieve bijdrage gehad aan de 
dodenherdenking. In de kerk, maar ook daarna op de begraafplaats, waren er leerlingen van 
onze school betrokken. Samen met de zanggroep AmuZing, waar onze meester Ernst Jan ook 
dirigent van is, werd er een prachtig lied gezongen door de kinderen én de zanggroep. Wij 
vinden het als school belangrijk dat kinderen het belang van herdenken wordt bijgebracht. 
Fijn dat er zoveel ouders en kinderen aanwezig waren! 
 
Na de meivakantie zijn we gestart aan het laatste blok van dit schooljaar, voordat we het 
weten is het alweer zomervakantie. De kinderen gaan in deze periode hard aan de slag met 
de stof die ze geleerd hebben dit schooljaar, zodat ze goed voorbereid het volgende 
schooljaar ingaan.  
 
Als team gaan we aan de slag met de voorbereidingen voor volgend schooljaar. Op 29 mei 
gaan we tijdens onze studiedag een kijkje nemen op andere scholen. Het onderwijs is erg 
aan het veranderen, om niet zelf overal het wiel voor uit te vinden, gaan we kijken op andere 
scholen. Hoe organiseren zij hun onderwijs? Wat kunnen we van hen leren? Waar raken we 
door geïnspireerd en wat kunnen we meenemen in ons onderwijsproces? 

 
Het doel van dit schoolbezoek is om te leren van andere scholen en ons eigen onderwijs 
iedere keer een stukje verder eigentijds en toekomstgericht te maken. Zo leren wij iedere 
keer weer bij! 
 
De kinderen zijn de woensdag voor Hemelvaart en de dinsdag en woensdag na Pinksteren 
vrij. 
 
Renate Vliet. 
 

Hekken dicht 
Ons schoolplein is een openbaar plein, het is vrij om na schooltijd op het schoolplein te 
spelen. Natuurlijk heel leuk voor kinderen om, onder uw eigen verantwoordelijkheid met 
vriendjes en vriendinnetjes nog lekker op het plein te spelen.  
Helaas zijn er  ‘s avonds  jongeren op het plein die het leuk vinden met hun scooter rondom 
de school te racen. Vooral voor de omwonenden is dit vervelend. In overleg met de 
gemeente hebben we om deze reden besloten de hekken op slot te doen. Na schooltijd 
kunnen de kinderen via de hoofdingang gewoon nog het plein op om daar te spelen. Het 
teamlid wat als laatste naar huis gaat, zal ook het hek van de hoofdingang op slot doen. 
Mocht u vlakbij de school wonen en zien dat er spullen aan de school of toestellen kapot 
gemaakt worden, dan vragen de wijkagenten u om de politie te bellen via 0900-8844.  

 
Biwanto 
Dit jaar vindt de Biwanto plaats op zaterdag 1 juni. Kinderen vanaf groep 5 kunnen 
meedoen, de brief is uitgedeeld en zit in de bijlage van deze nieuwsbrief. Graag uiterlijk 17 
mei opgeven! 
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Avondvierdaagse 
Afgelopen dinsdag zijn de brieven betreffende de avondvierdaagse uitgedeeld. Dit vindt 
plaats van 4 t/m 7 juni. In de bijlage kunt u de brief nogmaals vinden. Vandaag zijn de eerste 
inschrijvingen verzameld. Aanstaande maandag is de laatste dag waarop de briefjes en het 
geld ingeleverd kunnen worden.  
 

Vanuit de groepen 8 
In een race tegen de klok gaan op woensdag 15 mei 2019 voor het veertiende 
achtereenvolgende jaar ruim 1.200 basisscholen uit het werkgebied van circa 50 lokale 
Rabobanken met elkaar de strijd aan voor wat betreft hun parate kennis en 
computervaardigheden. 
Bijzonderheid daarbij is dat gebruik van internetverbindingen het mogelijk maakt om per 
klas actief deel te nemen vanuit het eigen klaslokaal. 
Het succesvol afronden van BankBattle vereist tactiek, strategie en vooral klassikaal 
samenspel. Alle deelnemende klassen starten met het uitvoeren van praktijk opdrachten en 
het beantwoorden van vragen. Deze hebben betrekking op o.a. schoolvakken, 
muziek,computers, techniek, radio, televisie en internet. Uiteindelijk resulteert dit na 
ongeveer anderhalf uur hard werken in een geheime kluiscode die toegang geeft tot 
deeindopdracht. De klas die deze eindopdracht als snelste weet te volbrengen is winnaar. 
 
Van 20 t/m 23 mei hopen de groepen 8 weer op kamp te gaan. Dit jaar naar een hele andere 
omgeving: Wekerom op de grens van De Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. 
Het thema is 'Prettige Feestdagen' dus we kunnen verwachten dat in kleding en uitvoering 
alle mogelijke feesten uit het jaar wel voorbij gaan komen. 
 
  
In de bijlage 
In de bijlage vindt u 

- een flyer over de Vakantie Bieb. 
- een flyer van Summer Camp Dordrecht; een vakantieweek geheel in het Engels voor 

alle basisschoolleerlingen.  
- de flyer van het evenement ‘Tour langs de boer’ wat plaatsvindt op Hemelvaartsdag.  
- de brief van de avondvierdaagse. 
- de brief van de Biwanto.  
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