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Kalenderactiviteiten juni-juli
18 juni
20-juni
22 juni
27-28-29 juni
29 juni
3 juli
3 juli
3 juli
4 juli
5 juli
6 juli

MR
Studiedag, alle leerlingen vrij van school
Schoolreisje groep 5 en 6
Musical
Koffie met Heidi, 8.30 u
Doorschuifmiddag
Afscheid groep 8
Rapporten
Ouderbedankochtend
Overvliegen groep 2
Laatste schooldag, alle leerlingen om 11.45 u. vrij

In deze nieuwsbrief leest u over:
• Groepsindeling
• Ouderbetrokkenheid 3.0
• Vervanging juffrouw Eleen
• Overvliegen groep 2
• Geslaagd
• Schoolreisje groep 5 en 6
• Eindcito groep 8
• Inloopavond Rode Bosbes
• Koffie met Heidi
• Schoolkamp groep 8

GROEPSINDELING
De laatste weken zijn we druk doende geweest met de formatie voor schooljaar 2018-2019.
Inmiddels is duidelijk welke kinderen doubleren of verlengen en welke kinderen de school
gaan verlaten. Vorig jaar hebben we voor de eerste keer de leerlingen van groep 5 gehusseld
en 3 nieuwe groepen 6 samengesteld. Dit is erg goed bevallen, ook ouders waren hier
tevreden over. Zoals reeds eerder vermeld worden de groepen 5 ook dit jaar weer
gehusseld. 8 Juni krijgen de leerlingen van groep 5 de indeling van de nieuwe groepen 6 te
horen. Deze zal naar ouders worden gemaild.
De ouders van de oudste kleuters worden gemaild over de indeling van de nieuwe groepen
3. Het is de juffen weer gelukt om in onderling overleg 3 evenredige groepen samen te
stellen.
Tot slot zijn ook de nieuwe kleutergroepen samengesteld. De ouders worden hier 8 juni
eveneens over geïnformeerd.

Helaas is ons plaatje nog niet volledig, waardoor de leerkrachtbezetting helaas 8 juni nog
niet gecommuniceerd kan worden. We hebben nog wat vacatureruimte, die we graag eerst
ingevuld willen hebben, zodat we een volledig plaatje kunnen presenteren. Nog even
geduld!

OUDERBETROKKENHEID 3.0
Eindelijk is het zover! Het werk van de werkgroep ouderbetrokkenheid 3.0 wordt beloond!
Op 22 juni a.s. komt Minke Bruning van het CPS het certificaat Ouderbetrokkenheid 3.0
uitreiken. Dit zullen we samen met alle leerlingen en ouders op het grote schoolplein doen
om 14.15 u. U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

VERVANG JUFFROUW ELEEN
m.i.v. 15 juni gaat juffrouw Eleen gebruik maken van haar zwangerschapsverlof. De groep
wordt dan op maandag en dinsdag gedraaid door Danique v. Hassel, op vrijdag is juffrouw
Sanne Ran in de groep. Wij hopen dat juffrouw Eleen zich in alle rust kan voorbereiden op de
geboorte van haar kind en wensen haar een voorspoedige bevalling.

INRICHTING HALLETJES
De halletjes op de hoofdlocatie zijn opnieuw ingericht. Een frisse uitstraling, die uitnodigt om
samen te werken.!

OVERVLIEGEN GROEP 2
Op donderdagochtend 5 juli vliegen de kinderen van groep 2 (die volgend schooljaar naar
groep 3 gaan) over naar groep 3. Zij gaan dan van de glijbaan uit het raam van het
speellokaal (instroomgroep) via een parcours over de speelplaats door het raam van groep 3
naar binnen. Alle ouders van de kinderen van groep 2 zijn hierbij van harte
welkom. Natuurlijk mag een opa/oma ook komen kijken als u verhinderd bent.
Locatie: Speelplaats onderbouw, Tijd: 11.00 uur

GESLAAGD
Onze LIO-stagiaires, juffrouw Danique en juffrouw Henrieke zijn geslaagd voor hun opleiding
en hebben hun PABO-diploma behaald! Dames, van harte gefeliciteerd!

STAGESPRONG
Via de link hierbij de laatste Stagesprong van dit jaar! https://jil.st/Y9rsva?. Ook deze
Stagesprong is samengesteld door onze studenten.
Het is erg fijn om te horen dat de studenten zich erg welkom en thuis hebben gevoeld bij ons
team en school! Dinsdag 26 juni nemen de studenten afscheid van onze school.

SCHOOLREISJE GROEP 5 EN 6
Op vrijdag 22 juni gaan de groepen 5 en 6 op schoolreisje met de bus. In de ochtend zullen
er pionnen staan langs de stoep van de Churchillstraat. Het zou fijn zijn als U die ochtend uw
auto daar niet parkeert, omdat de bussen daar moeten staan. Rond 17.30 uur zullen wij
weer op school komen. De ouders van groep 5/6 die hun kinderen dan op komen halen,
moeten dan ook ergens anders parkeren.
Prietpraat (gehoord op het schoolkamp)
Opletten, uitkijken! Het barst van de tekens (teken) in
het gras!

EINDCITO GROEP 8
De leerlingen van groep 8 (en uiteraard hun leerkrachten!!) hebben een mooi Cito-resultaat
neergezet!
Jaar
Ondergrens
Landelijk
Bovengrens
Schoolscore
gemiddelde
2018
533.7
535.6
537.7
536.5
Een compliment aan alle leerlingen, wat hebben ze er hard voor gewerkt!

INLOOPAVOND RODE BOSBES
Natuurlijk leren in een uitdagende natuurlijke omgeving! Iets voor uw kind?
Leerkrachten, leerlingen en ouders laten zien hoe dat werkt in de praktijk, op woensdag 13
juni a.s. van 18.00 tot 19.30u
Locatie: De RodeBosbes-ruimtes (ingang via kindcentrum Wereldwijs (vh de Bolster),
Beukstraat 13, Drunen
Voor meer info: zie bijlage

KOFFIE MET HEIDI
Het zou leuk zijn om nog dit schooljaar met een aantal ouders om de tafel te gaan met een
bakkie koffie! Wat speelde er het afgelopen schooljaar, waar zijn we trots op? En
natuurlijk…. Wat gaan we doen komend schooljaar! U bent van harte welkom voor ‘Koffie
met Heidi’, op vrijdag 29 juni, om 8.30 u in de teamkamer.

SCHOOLKAMP
Onze groep 8-ers hebben genoten van het schoolkamp. Het merendeel van het programma
hebben ze heerlijk buiten af kunnen werken. Ze hebben even moeten schuilen voor een
onweersbui, maar dat viel in het niets bij het mooie weer tijdens de diverse activiteiten. De
spooktocht was weer een hele belevenis: stoer dachten ze deze tocht wel eventjes zonder
begeleiding te lopen, maar steeds meer kinderen kozen er op het laatste nippertje toch voor
om samen met een begeleider in het bos op zoek naar spoken te gaan! Kampstaf,
hulpouders, teamleden…. Bedankt dat door jullie inzet en hulp onze groep 8-ers hebben
kunnen genieten van een onvergetelijk schoolkamp!

De volgende nieuwsbrief verschijnt 22 juni.
Met vriendelijke groet,
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Directeur, BS De Duinsprong
heidi.smits@scalascholen.nl
06-50633403

