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Laatste loodjes
Na een heerlijke meivakantie zijn we
nu alweer twee weken verder.
De tijd gaat snel. We zijn binnenkort
toe aan de laatste citotoetsen van dit
schooljaar. Daarna zullen we voor de
tweede keer de portfoliogesprekken
houden. In de schoolkalender kunt u
de datum vinden waarop deze
gesprekken weer starten. Houdt u er
weer rekening mee in uw agenda? Ook
dit keer is het natuurlijk de bedoeling
dat u samen met uw zoon of dochter
op school komt om het gesprek te
voeren.
Wilt u bij het bekijken van het portfolio er ook aan denken om zelf een stukje voor uw
kind te schrijven?
Spinners
Ineens verschenen er allerlei prachtige spinners in de verschillende groepen. Steeds
meer leerlingen kwamen enthousiast laten zien dat ze in het bezit waren van dit stukje
speelgoed.
We begrijpen dat het leuk is om mee te spelen, maar in een groep leidt het af. Daarom
verbieden wij de spinners in de groepen.
Ze moeten ze tijdens de lessen in hun tas houden en mogen er eventueel in de pauze
mee spelen.
Jaarvergadering MR
Ieder jaar houdt de medezeggenschapsraad (MR) een jaarvergadering.
Dit jaar is er voor gekozen om na de pauze iemand van de kanjertraining te laten
komen om u als ouder daar nog eens extra over te informeren.
Zoals u weet is de kanjertraining helemaal verweven binnen onze school en gaan wij
er voor om ten alle tijde een kanjerschool te zijn. We zijn daarom heel blij dat de MR
ervoor gekozen heeft om iemand uit te nodigen van de kanjertraining om u hier ook
uitgebreid over te vertellen. Wij hopen natuurlijk op heel veel ouders.
De avond is gepland op donderdag 1 juni.
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Koningsspelen 2017
We willen graag onze jaarlijkse sponsor The Frozen Butcher bedanken. Die
heeft ervoor gezorgd dat we een prachtig piratenschip hadden om lekker op te
springen. Daarnaast willen we de mensen die de volgende clinics verzorgden
nogmaals bedanken: het kickboksen, het schaatsen, bootcamp, dans en
atletiek. Natuurlijk ook alle ouders die hebben geholpen en niet te vergeten
onze OR. En wat hebben wij een aardige voetbalvereniging in ons dorp dat wij
daar gebruik van konden maken. Dankzij al deze hulp hebben wij een
geweldige ochtend gehad!
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Week 21 ■ 22/05 - 24/05
Hoog, hoger…
Genesis 11:1-9 en Handelingen 1:1-11
Het gaat hoger en hoger in de verhalen van deze week. Hoe
hoog kunnen mensen eigenlijk komen? In Babel proberen ze
een toren tot in de hemel te bouwen, maar dat wordt niks.
De toren komt niet af, de mensen begrijpen elkaar niet meer
en ze raken verdeeld. Mensen kunnen niet op eigen kracht tot in de hemel reiken.
Het tweede verhaal van deze week is dat van de Hemelvaart van Jezus. Die afstand tussen aarde en
hemel, die voor mensen niet te overbruggen is, is voor God niet te groot.

Week 22 ■ 29/05 - 02/06
Ga maar staan
Handelingen 2:1-13, 2:41-47 en 3:1-10
Eerst zien we de leerlingen in Jeruzalem, tijdens het Pinksterfeest. Nu Jezus niet meer bij hen is, kunnen
zij niet vrolijk zijn zoals de rest van de stad. Totdat er een wind gaat waaien die alles anders maakt. ‘Ga
maar staan’, lijkt die wind te zeggen. Kom in beweging. Het tweede verhaal gaat over de verlamde man
net buiten de tempel. ‘Ga maar staan’, zegt Petrus en de man komt in beweging. Lopend, springend en
God lovend gaat de man de tempel binnen.

Bezoek van onze ouderen
Wat was het leuk dat de ouderen uit Rhijndael e.o. ons met een bezoekje
kwamen vereren. Ze kregen een rondleiding door de kinderen van groep 7 die
ze op een geweldige manier de school rond leidden. Ze zagen zoveel moois wat
ze allemaal niet herkenden uit hun schooltijd. Sommigen zouden best nu nog
heel graag naar school willen gaan. Volgende keer maar eens doen onder
schooltijd zodat we nog meer van elkaar kunnen genieten!
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Vakanties schooljaar 2017/2018
08/07/17 t/m 20/08/17

Zomervakantie 2017

16/10/17 t/m 22/10 /17

Herfstvakantie

23/12/17 t/m 07/01/18

Kerstvakantie

26/02/18 t/m 04/03/18

Voorjaarsvakantie

30/03/18 t/m 02/04/18

Pasen

27/04/18 t/m 13/05

Meivakantie

21/05/18

2e pinksterdag

14/07/18 t/m 26/08/18

Zomervakantie 2018



→ Tim Smits
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