Kamernieuws
Maart 2018

Vanuit het team
Personeel
Op maandag 19 maart zal het zwangerschapsverlof van juf Joëlle ingaan. Juf Tine zal haar in deze
periode gaan vervangen. We wensen juf Joëlle een goede tijd toe!
Biddag
Komende woensdag, 14 maart, is het Biddag. Deze dag mogen we naar de kerk gaan om de Heere te
bidden voor Zijn zorg en zegen. Het thema is dit jaar: “Vertel het maar.” Bij deze nieuwsbrief
ontvangt u het gezinsdagboekje, zodat u ook thuis met uw kind(eren) het thema kunt volgen.
Rondom Biddag houden we weer onze voedselactie voor gezinnen in Wit-Rusland. Het zendingsgeld
van 12 maart gaan wij voor deze actie gebruiken. Bij de nieuwsbrief ontvangen de leerlingen een
envelopje. Wilt u deze uiterlijk 15 maart meegeven? Van harte aanbevolen!
Paasviering
Op donderdag 29 maart organiseert de OC samen met de leerkrachten een paaslunch voor de
kinderen, ouders, opa’s, oma’s en belangstellenden. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een strookje
waarop u kunt aangeven met hoeveel personen u mee komt eten. De paaslunch begint om 12.15
uur. Na de paaslunch bent u van harte uitgenodigd voor een sing-in met de kinderen. Om ongeveer
14.00 uur zullen we de middag afsluiten. De kinderen worden op dinsdag 3 april weer op school
verwacht.
Toetsweek
In de week van 3 t/m 6 april zullen weer toetsen worden afgenomen. Wilt u in deze week geen
tandarts- of doktersbezoek plannen onder schooltijd? Ook zullen de leerkrachten in deze periode het
observatie instrument Zien invullen. Dit is vooral gericht op het sociaal emotioneel functioneren van
uw kind.
MR
Aanstaande dinsdag 13 maart hoopt de MR te vergaderen. De volgende onderwerpen staan op de
agenda: Openmorgen, jaarrekening MR, huisvesting, formatie en begroting.

Agenda
Maart
3
6
12
14
16
18
26
29
30
31

Tim jarig
Nienke jarig
Zwemmen groep 3 en 4
Biddag
Welkom van 11.30 tot 12.30 uur
Joas jarig
Zwemmen groep 3 en 4
Paaslunch
Goede vrijdag
Geert jarig
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April
2
3-6
5
9-13
9
12
15
20
23
27-11/5
29

Tweede Paasdag
Toetsweek
Theoretisch verkeersexamen
Schoolvoetbal
Zwemmen groep 3 en 4
Praktisch verkeersexamen
Josephine jarig
Koningsspelen
Zwemmen groep 3 en 4
Meivakantie
Rachel jarig
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Thema
In de week van 19 maart starten we een nieuw thema voor de hele school. Het thema is nog een
verrassing voor de kinderen. U hoort hier t.z.t. meer over.
Psalmenrooster
Onderbouw
11 maart
14 maart Biddag
18 maart
25 maart

81:12
25:2a
25:2b

Middenbouw
92:1b
81:12
8:4
21:4

Bovenbouw
50:1
81:12
22:1
118:11

Opening schoolplein
Op vrijdag 16 maart zal het schoolplein worden geopend. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Als u
mensen in uw omgeving weet, die leuk vinden om ook te komen, zijn ze ook van harte welkom!

Vanuit de onderbouw
Verlof juf Joelle
Op dinsdag 13 maart zullen we weer voor een periode afscheid nemen van juf Joelle. We wensen
haar een goed verlof toe. Misschien dat de kinderen nog tijd hebben om een mooie tekening voor de
juf te maken. Ze zal blij verrast zijn.
Fijn dat juf Tine haar komt vervangen. Een fijne, bekende juf in de klas.
Uitje 5 april
Op donderdagmiddag 5 april hopen we met de klas een leuk cultuur uitje te hebben. Hiervoor zijn we
nog opzoek naar ouders die meewillen. Vindt u het leuk en bent u in de gelegenheid om met ons mee
te gaan? Dan horen we het graag.
Logopedie
Juf Paula was er op dinsdag 6 maart en is er op maandag 19 maart
Speelgoedmorgen
Op vrijdag 9 maart mogen de kinderen weer speelgoed meenemen van huis.
Huiswerk groep 3
De kinderen hebben deze week een huiswerkje mapje en leesboekje meegekregen. Leuk en goed om
te horen dat al veel kinderen hier druk mee bezig zijn geweest. Vergeet u het huiswerk morgen niet
mee te geven naar school?
Kwink
We zullen het in de komende lessen hebben over verdraagzaamheid en verliefdheid.
Priet – praat
Rachel en juf Heidy zijn met elkaar in gesprek over dat Heidy weer terug is van verlof.
Rachel: 'juf Joelle heeft nu ook een baby in haar buik, en dan gaat ze straks met pensioen, en dan
komt ze daarna weer terug'.

Vanuit de middenbouw
Kwink
We hebben het in de afgelopen lessen gehad over ruzie maken. En dat we weten wat je moet doen
als er ruzie is. In de laatste les hebben we het gehad over buitensluiten. Het doel was dat je bedenkt
hoe je de ander mee kan laten doen. Dit hebben we ook samen geoefend met korte rollenspellen.
Wonderlijk gemaakt!
De kinderen van groep 4 en 5 hebben alle lessen van Wonderlijk Gemaakt gehad. In de vorige
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nieuwsbrief stonden de onderwerpen die behandeld zijn. Bij deze lessen hebben de kinderen ook een
levensgrote tekening van zichzelf gemaakt. Deze hangen in de klas. Bent u nieuwsgierig, kijk gerust
eens even om het hoekje!
Topondernemers
De klas is heel druk met breien, apparaten uit elkaar halen en/of bakken. Op de website staan foto's
van deze lessen.
Huiswerk
Wilt u uw zoon/dochter helpen met het denken aan hun huiswerk. De map komt op maandag mee
naar huis en op vrijdag moet het huiswerk af en ingeleverd zijn. In de map staat welk kopieerblad ze
moeten maken.
Tip!
Op de website www.tafeldiploma.nl kunt uw zoon/dochter ook op een andere leuke manier de tafels
oefenen.

Vanuit de bovenbouw
Voorleeswedstrijd voor de scholen uit Putten
Hester Kraaij heeft voor onze school meegedaan aan de voorleeswedstrijd. We zijn heel trots dat we
kunnen zeggen dat zij tweede is geworden. Hester, van harte gefeliciteerd met deze hele knappe
prestatie. Het is al heel dapper dat je voor zoveel mensen gaat voorlezen en dan ook nog terwijl je
behoorlijk last had van je keel en dan nog tweede worden ook.......... Super gedaan!!!!!
Wonderlijk gemaakt:
De lessen zijn allemaal weer besproken en hebben weer de nodige mooie gesprekken opgeleverd.
We zijn nog bezig met het maken van onszelf ( levensgroot ). Er hangen al een paar prachtige
exemplaren in de school en in de klas.
Topondernemers
Onze groep is heel druk bezig met breien, apparaten uit elkaar halen en er weer iets nieuws van
maken /of met bakken.
Cultuur
Wij doen mee aan het project: De Kroniek van......Landgoed Schovenhorst. Woensdagmorgen 21
maart worden wij om 9.00 uur op Landgoed Schovenhorst verwacht. Om 11.00 uur is het programma
afgelopen. Voorafgaande aan deze excursie bereiden wij ons voor m.b.v. een lesbrief. We gaan leren
om een eigen kroniek te schrijven.
Welke ouders willen met ons mee om ons te brengen en weer op te halen? U bent natuurlijk
van harte uitgenodigd om erbij te blijven.
Klasselunch
Ook dit jaar doen wij weer mee met de "Klasselunch". Deze lunch wordt ons aangeboden door AH en
vindt plaats op donderdag 22 maart.
De kinderen eten deze dag tussen de middag dus op school Het is de bedoeling dat ze wel zelf een
bord, beker en bestek meenemen. Voor het eten en drinken wordt gezorgd.
Verkeersexamen voor de groepen 7 en 8!
Op donderdag 5 april zal het theorie-examen op school plaatsvinden. Het is goed als de kinderen
ook thuis oefenen voor dit examen. Op de site: http://paraplu7.yurls.net/nl/page/857896#topboxes
kunnen de kinderen verkeersexamens van voorgaande jaren oefenen maar zij kunnen daar ook de
verkeersborden en voorrangsregels oefenen.
Op donderdag 12 april zal het praktijkexamen plaatsvinden. Zodra wij hierover meer informatie
hebben, hoort u dat van ons. Het is de bedoeling dat wij met de groep de route voor het
verkeersexamen een keer gaan fietsen. Het is ook aan te raden dat u als ouders de route één of twee
keer met uw kind(-eren) fietst.
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Schoolvoetbaltoernooi
Het schoolvoetbaltoernooi zal plaatsvinden in de week van 11 april. Wij hebben ons samen met school
Diermen ingeschreven met één gemengd team. Wij hebben alleen nog wel een trainer nodig. Welke
ouder, broer of zus wil ons team trainen of wie weet iemand die ons team wel wil trainen. Het moet
iemand zijn van 18 jaar of ouder of iemand die jonger is en onder begeleiding staat van een
volwassene. Wij horen het graag zo spoedig mogelijk zodat dat de trainingen kunnen gaan starten.

Namens de OUDERCOMMISSIE
Tijdens de laatste vergadering van de oudercommissie hebben Riny en Dirk aangegeven er volgend
jaar mee te stoppen.
We zijn blij en dankbaar voor hun inzet afgelopen jaren.
Nu zijn we daarom op zoek naar 2 nieuwe leden, ook mannen zijn welkom.
De o.c vergadert ongeveer 3 keer per jaar, en is verantwoordelijk voor de activiteiten rondom school,
zoals onder andere, helpen met kerstfeest, paaslunch, dropping enz enz.
Wie heeft er interesse in deze uitdagende functie en wil zijn of haar talenten inzetten of ontwikkelen
ten behoeve van de kinderen.?
Stuur uw reactie naar de voorzitter.
Alvast bedankt,
Riny Evers
tel: 0615592814
mail: g.evers@telfort.nl
Pleinfeest
Op 12 oktober willen we weer een pleinfeest organiseren.
Daarvoor wordt een commissie ingesteld.
Wij nodigen u van harte uit om zich hiervoor op te geven, vaders en moeders zijn welkom.
U kunt uw deelname doorgeven aan Riny. (zie bovenstaande gegevens)
Verdere informatie over het pleinfeest volgt.

Overig
Jeugdsport en Jeugdcultuur fonds
Vanaf 1 januari 2018 is het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds in de gemeente Putten
officieel van start!
Ieder kind moet kunnen sporten en deel kunnen nemen aan culturele activiteiten. Sporten en
deelname aan culturele activiteiten bevordert de fysieke en mentale ontwikkeling en brengt
spelenderwijs een gevoel voor discipline bij. Om hieraan deel te kunnen nemen hebben lang niet alle
kinderen in Nederland gelijke kansen. Het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds stelt zich ten doel
om snel, effectief en op laagdrempelige wijze kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders
een kans te bieden om te gaan sporten en deel te nemen aan culturele activiteiten. Dit is mogelijk
door een structureel bedrag van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds ter beschikking te stellen
voor contributie bij een vereniging en sportkleding en/of –materialen.
Aanvragen
Ouders kunnen zelf geen aanvraag indienen bij het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, maar
kunnen wel een intermediair benaderen als zij verwachten dat hun kinderen in aanmerking komen
voor het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds. Voorbeelden van intermediairs die een aanvraag
kunnen indienen zijn: een leerkracht van school, een gezinsvoogd, de (school)arts, een jeugdwerker
of een (jeugd)hulpverlener.
Lokaal aanspreekpunt
In de gemeente Putten kunnen ouders terecht bij Stichting Welzijn Putten, het lokale aanspreekpunt
voor informatie over het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, of over de intermediairs in de
gemeente. Stichting Welzijn Putten is te bereiken via mail info@swputten.nl of telefoonnummer 0341357078.
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Intermediair worden en meer informatie
Voor meer informatie over de beide fondsen kunt u een kijkje nemen
op www.jeugdsportfonds.nl en www.jeugdcultuurfonds.nl
Jong Putten
Kleutergym
Wanneer:
Reeks 1: 7,14, 21 en 28 maart
Reeks 2: 11, 18 en 25 april
Hoe laat: 14:00-14:45 uur
Voor wie: Groep 1 t/m 3
Waar: Sporthal de Putter Eng
Kosten: 0,50 euro p.p. per keer

Opgavestrookje Paaslunch 29 maart om 12.15 uur

Naam kind(eren): ………………………………………………………………………..
We komen met …… personen
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