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Agenda
maandag 9 juli
dinsdag 10 juli
woensdag 11 juli
donderdag 12 juli
vrijdag 13 juli

Musical (8a) en afscheidsfilm (8b) voor een aantal groepen.
Afscheidsmusical voor familie groep 8a
Afscheidsfilm (8b) voor een aantal groepen.
Afscheidsavond groep 8
09.30 uur groep 8 op school
11.30 uur officieel afscheid van groep 8
Groep 6 en 6/7 naar de Bult in Nieuwe Wetering
Nieuwsbrief nr. 41
Laatste schooldag. Alle groepen om 12 uur naar huis.
Zomervakantie!!!!

Jarigen deze
week:
Donderdag 12 juli
Vrijdag 13 juli

Directie

Bitab Amanuel Hadege
’s middags start
Zomervakantie!

Groep 1/2C

Nieuws van de directeur
Laatste week
Wat vliegt een jaar voorbij. De komende week is het al weer de laatste week van dit schooljaar.
Deze week staat in het teken van afscheid nemen. Afscheid nemen van de beide groepen 8. Voor
hen zit de basisschool er bijna op! Zij zijn toe aan een nieuwe fase in hun leven: de middelbare
school! We gaan deze kinderen zeker missen op onze school. Het zijn twee hechte groepen!
De indeling van de groepen voor volgend jaar
In de bijlage bij deze nieuwsbrief treffen jullie een plattegrond aan, met daarop de indeling van
de verschillende groepen voor het nieuwe schooljaar.

Bedankt!
Dit kunnen wij u niet vaak genoeg zeggen. Bedankt voor alle hulp, op welke manier dan ook,
die wij dit schooljaar van u hebben mogen ontvangen!
Daarom nodigen wij alle ouders uit die ons hebben geholpen het afgelopen schooljaar. U bent
welkom op woensdag 11 juli vanaf 11.00 uur voor een kop koffie/thee met wat lekkers.

Tot dan!

Meester Ronald
We nemen de komende week ook afscheid van meester Ronald. Ronald is dit jaar ter
ondersteuning van de directie een aantal dagen per week aanwezig geweest. Bij een fusie komt
heel veel extra werk kijken en Ronald heeft mij daar enorm in kunnen helpen. Nu is het tijd om
echt afscheid te nemen. Ronald heeft de laatste 2 ½ jaar veel werk verzet eerst op De Schakel en
later ter ondersteuning op De Klimboom. Ronald, bedankt hiervoor! Op vrijdag 13 juli is het voor
Ronald de laatste werkdag.
Juf Liane
Ook Liane gaat ons verlaten. Zij heeft een andere uitdaging gevonden en start na de
zomervakantie als intern begeleider op De Singel in Leiden. Zij zal zich daar voornamelijk
bezighouden met de nieuwkomers, dit betreft voornamelijk de kinderen van vluchtelingen.
Liane bedankt voor al je inzet, betrokkenheid en het vele werk dat je voor ons verzet hebt. We
gaan je missen als collega, als intern begeleider en wensen je alle goeds toe voor de toekomst!
Donderdag 12 juli is het de laatste werkdag van juf Liane.
Juf Loes
Bedankt juf Loes dat je kwam invallen, toen juf Astrid ons ging verlaten. Fijn dat jij samen met
Jeanne je hebt ingezet voor onze groep 4. Nu kun je samen met je Ronald gaan genieten van de
vrije tijd. We wensen ook jou alle goeds voor de toekomst.
Juf Danielle
In april startte er bij ons een derde kleutergroep. Juf Angela zou voor deze groep de juf zijn. Nu
moesten we op zoek naar een tijdelijke collega naast juf Ellen in groep 1/2B. Dat was niet
eenvoudig. Er zijn bijna geen leerkrachten te vinden. Wat fijn dat jij op ons pad kwam. We willen
je bedanken voor je inzet de afgelopen maanden. We wensen je veel succes in je verdere
carrière.

Continurooster 5-gelijke-dagen-model
Schooljaar 2018-2019
Hierbij informeren we u over de gang van zaken rond het continurooster in het nieuwe
schooljaar
In de ochtendpauze, die plaatsvindt van 10.15 uur tot 10.30 uur, spelen de groepen 3 t/m 8
allemaal tegelijk buiten. De groepen 3 t/m 6 op het middenbouwplein en de groepen 7, 7/8 en 8
op het bovenbouwplein. De kleutergroepen hebben hun eigen buitenspeel rooster. De
leerkrachten surveilleren tijdens deze pauze.
De leerkrachten bepalen zelf of zij de pauzehap voor of na het buitenspelen nuttigen. Dit is
afhankelijk van wat het beste past binnen hun rooster.
De kleutergroepen gaan tegen 11.30 uur onder leiding van hun eigen leerkracht eten, en spelen
daarna onder leiding van overblijfkrachten tot 12.15 uur buiten. Uiteraard op hun eigen
kleuterplein. Zo hebben de leerkrachten van de twee kleutergroepen van 11.45 uur tot 12.15 uur
een half uur lunchpauze.
De groepen 3, 4 en 5 spelen tussen de middag van 11.45 uur tot 12.15 uur buiten op het
bovenbouwplein. Dit buitenspelen staat onder leiding van één van de teamleden die geen groep
heeft. Denk aan directie, interne begeleiding en onderwijsassistent. Deze wordt ondersteund
door een paar overblijfkrachten. De leerkrachten van de betreffende groepen hebben een half
uur lunchtijd. De leerkrachten van deze groepen bepalen zelf, op basis van hun rooster, wanneer
zij met de kinderen eten. Dit kan dus zijn van 11.30 uur tot 11.45 uur, of van 12.15 uur tot 12.30
uur.
De groepen 6 t/m 8 spelen van 12.15 uur tot 12.45 uur op het bovenbouwplein. Ook dit staat
onder leiding van bovengenoemde personen zodat de leerkrachten van deze groepen een half
uur pauze hebben. Deze groepen eten in principe, onder leiding van de eigen leerkracht, van
12.00 uur tot 12.15 uur. Alleen als het rooster daarom vraagt (denk bijv. aan de gymnastiektijd),
kan op een ander moment gegeten worden.
Het eten met de kinderen in de klas is officieel lestijd. Er kwamen in het begin dan ook wel
vragen over hoe dat dan ingevuld wordt. Er zijn veel mogelijkheden om het nuttige en
aangename met elkaar te verbinden. Een paar voorbeelden zijn: voorlezen, kringgesprek,
lesevaluatie en school TV-weekjournaal kijken.
Na de zomervakantie is er in elke groep een koelkastje. Daar kunnen de kinderen ’s ochtends bij
binnenkomst hun eten en/of drinken voor de lunch in kwijt. Eten en drinken waarvan het beter
en lekkerder is om koel te bewaren.
U begrijpt dat het voor ons ook de eerste keer is dat we met een continurooster werken. Het is
dus ook voor ons uitproberen. Wij zullen regelmatig evalueren en waar nodig verbeteringen
aanbrengen. Uiteraard houden we u op de hoogte van eventuele veranderingen of
aanpassingen. We hebben echter het vertrouwen dat de organisatie op deze wijze goed staat
Mocht u t.z.t. vragen of opmerkingen hebben, dan hoor ik dat graag van u.
Jenny Tukker
mede namens het team
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Schoolplein

Schoolplein bij de hoofdingang up-date
In een vorige nieuwsbrief van school, stond er een stukje over het vernieuwen van het schoolplein bij de
hoofdingang. Na de zomervakantie gaan meerdere groepen op dit plein spelen in verband met het
continurooster.
Afgelopen weken zijn er verschillende ideeën de revue gepasseerd en er zijn offertes aangevraagd. Om
de kosten te drukken hebben wij hulp nodig van ouders. Na de schoolvakantie wordt jullie hulp gevraagd,
dus houd de nieuwsbrief in de gaten!
Wil je nu al meedenken bij de herindeling van het schoolplein, laat het dan weten aan juf Jenny!

Groep 1/2a

Het is bijna vakantie. Nog een weekje met allerlei leuke festiviteiten, maar dan mogen de kinderen
allemaal lekker uitrusten.
Maandag gaan ze eerst nog kijken naar de musical van groep 8 en dinsdag naar een film van de andere
groep 8.
Woensdag afscheid van juf Liesbeth in het Amsterdamse Bos.
Donderdag een rustig dagje
Vrijdag speelgoed dag en afscheid van de oudste kleuters. Juf Linda is aan het eind van de ochtend ook
nog even op bezoek.
Wij willen ook alle ouders, die hebben geholpen met de
excursies, verkeerslessen, schoonmaken e.d., heel
hartelijk bedanken.

Groep 3

Nog even ter herinnering: Woensdagavond 11 juli gaan we de klas
schoonmaken. We beginnen om 7 uur. Fijn als u ons een uurtje komt
helpen. Met z’n allen zijn we zo klaar.
Geeft u donderdag a.u.b. een extra tas mee voor de
spulletjes/werkjes.
Alvast bedankt voor uw medewerking,
Mieke en Corrie

Groep 4

De kinderen gaan maandagochtend naar de musical van groep 8 kijken.
Op donderdag helpen ze met verhuizen. Al onze spullen gaan naar het hoofdgebouw.
’s Middags gaan we spelletjes doen.
Op vrijdag komen de klassenouders om 11.30 uur. Dan kunnen we ze bedanken.
Saartje en Eva hebben de volgende week klassendienst.

Groep 6/7

Maandag 9 juli gaan de kinderen tijdens de gymles zwemmen. De kinderen moeten dan hun
zwemkleding meenemen. Als het slecht weer is, gaan de kinderen gewoon gymmen. Wanneer
het twijfelachtig is, mogen de kinderen beiden meenemen.
Dinsdagmiddag 10 juli hebben de kinderen spelletjesmiddag. De kinderen die thuis een leuk
gezelschapsspel hebben, mogen die dan meenemen.
Donderdagmiddag 12 juli gaan de kinderen samen met de kinderen van groep 6 naar De Bult in
Nieuwe Wetering. De kinderen moeten dan op de fiets naar school komen.

Groep 7

Woensdag 11 juli mogen de kinderen een emmer en doekje meenemen. We gaan dan opruimen
en schoonmaken.
Taakspel
Deze week hebben we alleen met de regels gewerkt. Wel nog een weekbeloning. De kinderen
mochten op het andere plein buiten spelen.

Groep 8a

Maandag: Neem in de ochtend een grote tas mee naar school! ’s Middags zijn jullie vrij. ’s
Avonds zijn jullie er weer voor de musical. Vergeet niet om er om 18.30 te zijn!!
Dinsdag: In de ochtend naar school en ’s middags zijn jullie vrij. Om 18.00 start het schminken in
de klas. Kom niet te laat!
Woensdag: 09.30 uur op school, lekker uitslapen dus. Ouders zijn om 11.30 uur welkom voor het officiële
afscheid.
Donderdag en vrijdag: VAKANTIEEEEEEE 

Vergeet niet goed uit te slapen!
Groep 8b

Maandag: de ochtend en de middag naar school en een grote TAS meenemen!
Dinsdag: de ochtend naar school en de afscheidsavond begint om 19.30 uur in de klas.
Woensdag: 09.30 uur op school, lekker uitslapen dus. Ouders zijn om 11.30 uur welkom voor het officiële
afscheid.
Donderdag en vrijdag: VAKANTIEEEEEEE 

Plattegrond

De
tweesprong

