Nieuwsbrief
mei 2019

Beste ouders,
De komende weken staan weer in het teken van tal van activiteiten. We hopen dat alle leerlingen
hier weer volop van zullen genieten. We gaan alweer de laatste schoolweken in. Met name voor
groep 8 is dat heel spannend en leuk.
Vanwege de vele activiteiten is de nieuwsbrief wel weer lang. Bij voorbaat excuus hiervoor maar wij
willen u ook goed informeren.
Pleinwacht
Steeds vaker signaleren we leerlingen die al rond 8 uur ´s morgens op school komen. Er is dan nog
geen toezicht op het fietsen en/of schoolplein. Leerkrachten zijn vanaf 8.15u. aanwezig. Tussen de
middag vanaf 12.45u. Na schooltijd is er geen toezicht meer op zowel het fietsenplein als het
schoolplein. Leerlingen zijn echt op tijd als zij vijf minuten voor aanvang op het schoolplein zijn.
Belangrijke data mei-juni-juli
Voor het gemak zetten wij voor u de komende belangrijke data op een rij:
Kalender en belangrijke informatie voor de komende periode:
● Dinsdag 14 mei, praktisch verkeersexamen groep 7a en 7b
● Woensdag 15 mei, bankbattle Rabobank groep 8
● Woensdag 15 mei, regiofinale voetbal bij de Jonge Spartaan
● Woensdag 15 mei, nieuwsflits vakantierooster schooljaar 2019-2020
● Dinsdag 21 mei, vóór deze datum aanmeldformulier hvo/gvo inleveren bij de leerkracht
● Donderdag 23 mei, MR ouderbijeenkomst voorgenomen fusie
● Maandag 27 t/m woensdag 29 mei, schoolkamp groepen 7 en 8
● Maandag 27 t/m woensdag 29 mei, kleuters vrij i.v.m. schoolkamp groep 8!
● Dinsdag 28 mei, bezoek streekmuseum groep 5
● Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei, school gesloten, leerlingen zijn vrij
● Donderdag 6 juni, schoolreis groep 3 t/m 6
● Maandag 10 juni, tweede Pinksterdag, school gesloten
● Dinsdag 11 juni, studiedag team, school gesloten
● Donderdag 13 juni, schoolreis groep 1/2, verdere informatie volgt via de klassenmail
● Maandag 1 juli t/m vrijdag 5 juli, themaweek
● Maandag 1 juli, 08.30 uur, opening themaweek
● Vrijdag 5 juli, 10.30 uur, afsluiting themaweek
● Maandag 8 juli t/m donderdag 18 juli, verkort rooster
● Vrijdag 19 juli, start zomervakantie
● Maandag 2 september, start schooljaar 2019-2020
Vanwege schoolkamp en de schoolreizen:
In verband met de beperkte draai mogelijkheden van grote bussen vragen wij u vriendelijk om
de volgende data niet voor de school of in de bochten te parkeren
- Maandag 27 mei
- Woensdag 29 mei
- Donderdag 6 juni
- Donderdag 13 juni

MR ouderbijeenkomst voorgenomen fusie
Sommelsdijk, 10 mei 2019
Betreft: uitnodiging ouderavond medezeggenschapsraad
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
Hierbij nodigen de MR leden u uit voor de ouderbijeenkomst op
donderdag 23 mei 2019 om 19.00 uur tot 20.00 uur op onze school de JC van Gent
Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om eventuele vragen met betrekking
tot de voorgenomen fusie met d’n Tuun te beantwoorden en de uitgevoerde ouderpeiling toe te
lichten.
Tijdens de bijeenkomst is er de tijd om vragen te stellen en uw mening te geven over de
voorgenomen fusie. Uw mening is van belang aangezien de leden van de MR de input van van ouders
mee neemt in de overweging om wel of niet in te stemmen met een fusie tussen de scholen. De
bijeenkomst wordt expliciet door de MR uitgevoerd. Directie is niet bij deze avond aanwezig.
Uw aanwezigheid op deze avond wordt zeer op prijs gesteld.
Maandag 13 mei zal aan het oudste kind van elk gezin deze brief met aanmeldstrook meegegeven
worden. Voor de organisatie van deze avond is het erg belangrijk dat de aanmeldstrook uiterlijk
maandag 20 mei bij de leerkracht is ingeleverd, ook als u niet in de gelegenheid bent te komen.
Met vriendelijke groet,
de leden van de Medezeggenschapsraad;
oudergeleding; Marieke Breeman, Cindy Leijdekker, Niels Naglé, Joost Post en Marsha van der Velde
leerkrachtgeleding; Denise Bol-Raap, Ingeborg Damen, Yvonne Hoogzand, Dianne
Soeteman-Roodzant en Tea de Vos
Hvo/gvo komend schooljaar
Volgende week krijgt uw kind een aanmeldingsbrief mee voor de godsdienst- en hvo-lessen voor
komend schooljaar. Er zijn wat wijzigingen op dit gebied, leest u deze daarom goed door!! Wij
verwachten het formulier terug op school vóór 21 mei a.s. bij de leerkracht van uw kind. Op de
website van de school (onder kopje ouders) vindt u van zowel juf Janine (HVO) als juf Gerdie (RK) een
voorstelbrief.
Vakantierooster 2019-2020
Volgende week dinsdag 14 mei zal tijdens de GMR vergadering een besluit worden genomen over de
de meivakantie van schooljaar 2019-2020. U zal woensdag 15 mei een nieuwsflits ontvangen met het
juiste vakantierooster van volgend schooljaar.
Moederdag/ vaderdag cadeautje
We merken dat naarmate kinderen ouder worden er minder behoefte bij de kinderen is om een
moederdag of vaderdag cadeau te maken. Dit heeft ons doen besluiten om alleen nog samen met de
kinderen van groep 1 t/m groep 4 een moederdagcadeau maken. Omdat we dit schooljaar een
combinatieklas groep 4-5 hebben maken we dit jaar nog de uitzondering dat zowel groep 4-5 als de
groep 5 ook een moederdag cadeautje maken.

Themaweek 2019
Van maandag 1 juli t/m vrijdag 5 juli houden wij onze jaarlijkse themaweek. Het onderwerp dit jaar is
ZINTUIGEN. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen. We hopen de kinderen een week vol
lessen/activiteiten aan te bieden op het gebied van zintuigen/smaken/bewegen. Maandag 1 juli zal
de themaweek geopend worden op het plein om 8.30 uur.
Vrijdagochtend 5 juli sluiten we de themaweek af met een “zintuigenroute” door de school waarbij
we o.a. denken aan een markt/restaurant/cafe idee. De kinderen laten dan aan elkaar én aan de
ouders/opa’s en oma’s zien wat of dat ze de hele week gemaakt/gedaan hebben. Ouders/opa’s en
oma’s zijn dan welkom vanaf 10.30 uur, noteert u dit dus in uw agenda!!
Oproep:
Voor ons marktidee zoeken we ouders die, door middel van een eigen activiteit, deel willen nemen
aan deze markt. Bent u bijv. kok en denkt u een leuke aanvulling te kunnen geven aan onze markt,
neemt u dan contact op met Mieke via m.debeer@sopogo.nl
Voetbal
In de vorige nieuwsbrief stond dat er 2 teams door waren naar de eilandelijke finale. Dit moesten er
3 zijn, ook de meisjes uit de groepen 7 en 8 waren door naar deze finale!! Hierin hebben ze zo goed
gespeeld dat ze wederom 1e werden en daarmee een plaats verdienden om op woensdag 15 mei a.s.
de regiofinale te mogen spelen. Dit doen ze samen met het jongensteam uit de groepen 7 en 8. Ook
zij hebben de eilandelijke finale gewonnen en spelen daarom op woensdag 15 mei de regiofinale.
Mooie bijkomstigheid is dat deze plaatsvindt bij de Jonge Spartaan. Wij nodigen klasgenootjes,
ouders en iedereen uit om hen aan te komen moedigen!!! De wedstrijden worden gespeeld vanaf
13.30 uur. De prijsuitreiking is om 17.45 uur.
Pluim ook voor de jongens gr 5 / 6. In de eilandelijke finale moesten penalty’s genomen worden om
te beslissen wie of dat er door mocht naar de regiofinale. Het was bloedstollend spannend maar
helaas verloren zij deze nipt. Dit team belooft wel wat voor de komende jaren!
Schoolreis groep 3 t/m 6
Op donderdag 6 juni gaan de leerlingen van de J.C van Gent op schoolreis naar Duinrell. De bus
vertrekt om 09.00 uur. I.v.m. de beperkte draai mogelijkheden van grote bussen vragen wij u
vriendelijk om deze dag niet voor de school of in de bochten te parkeren!
De leerlingen van de groepen 3 t/m 6 krijgen via een aparte brief aanvullende informatie over deze
leuke dag.
Schoolkamp groep 7 en 8
Beste ouders van de kinderen van groep 7 en 8,
De kinderen krijgen vandaag een brief mee met alle praktische
informatie voor de schoolkampdagen. Hier nog wat aanvullende
informatie met betrekking tot vertrek en aankomst.
Op maandag 27 mei willen we graag (als het niet regent) de koffers
op de stoep voor school verzamelen, onder de ramen van het
kantoor van juf Sanne. De kinderen kunnen dan nog even naar
boven om in de klas te verzamelen. Rond kwart voor 9 hopen we
de bus te zien, zodra deze er is worden de koffers ingeladen en kunnen de kinderen (na uitgebreid
afscheid te hebben genomen) de bus in. I.v.m. de beperkte draai mogelijkheden van grote bussen
vragen wij u vriendelijk om deze dag niet voor de school of in de bochten te parkeren!
Op woensdag 29 mei hopen we gezond en moe om 17.30 uur aan te komen bij school. Files hebben
we helaas niet onder controle, maar we zullen u zoveel mogelijk via facebook op de hoogte houden.
We duimen voor mooi weer!

Verhuizing BSO en teamkamer
Al wat enkele jaren bieden we in onze school niet alleen onderwijs aan maar ook opvang. De opvang
wordt aangeboden door KIBEO. Vanaf heden worden ook weer baby´s opgevangen binnen de school.
De groep van de buitenschoolse opvang groeit gestaag. Om deze kinderen wat meer ruimte te geven
binnen de school zal de BSO na de meivakantie gehuisvest zijn in de teamkamer. Het team verhuist
dan naar de BSO ruimte van nu in wijk Zuid bij de groepen 3, 4 en 4-5. Als ook gebruik wilt maken
van de buitenschoolse opvang dan kunt u uw kind aanmelden via www.kibeo.nl.
Tiny touch tafel
We hebben in de kleutergroepen de beschikking
gekregen over een nieuw tafeltje waarin een
touchscreen is ingebouwd. Dit tafeltje, de Tiny
Touch, is een nieuw ontwerp van ONwijs, een
applicatie-ontwikkelaar voor multitouchtafels.
De kinderen vinden het geweldig om samen met
elkaar allerlei leerzame spelletjes te spelen.
Regelmatig staan ze met z’n vieren rond het tafeltje
en proberen dan
samen allerlei puzzeltjes,
letterspelletjes en telspelletjes te doen. De speeltafel
is heel populair bij de kleuters!

Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Sanne Wensink
Ingekomen post
Het Speelgoedhuis, Schoolstraat 36A in Middelharnis
Kent u onze winkel al?
1. Gratis speelgoed voor kinderen van klanten van de kledingbank.
2. Nieuw en gebruikt speelgoed voor low budget prijzen, zodat het voor iedereen betaalbaar
is.
3. Alle opbrengsten komen ten goede aan de kledingbank om de continuïteit te waarborgen.
Openingstijden: dinsdag t.m. zaterdag van 10 uur tot 16 uur. Meer info: www.kledingbankzhe.nl
Fit & Fysio Dirksland
Wist u dat kinderen tegenwoordig tot wel 70% minder bewegen dan hun opa’s en oma’s toen zij
nog kind waren?
Fit & Fysio Dirksland biedt daarom jeugdfitness aan!
Onder begeleiding van een fysiotherapeut/fitnessinstructeur gaan we met een groep kinderen
weer lekker bewegen.
Sport, spel en plezier staan voorop.
Bij afname van een jaarabonnement sport uw kind de maand mei gratis!
Jeugdfitness start op
15 mei van 13:15 – 14:05
Kosten
€ 25,00 per maand

Altijd al eens willen weten wat wedstrijdzwemmen inhoudt? Kom dan zaterdag 25 mei naar de

Swim-inn
van Zwemclub de Schotejil in de Staver!
Van 13.30 tot 16.00u zijn jongens en meisjes t/m 10 jaar en in het bezit van zwemdiploma’s A en B
van harte welkom om te kijken hoe een training er uit ziet, zelf mee te trainen en aansluitend
nog even lekker vrij te zwemmen.
Vind je het leuk om te komen?
Geef je naam en geboortejaar dan door via evenementen@schotejil.nl. Tot dan!

