Kamernieuws
Mei 2018
Vanuit het team
Geboren
Op vrijdag 20 april is Silvan geboren. Silvan is het zoontje van Juf Joelle en Kevin en het broertje van
Fenna. Graag willen wij jullie van harte feliciteren en Gods zegen toewensen bij de opvoeding.
Welkom
Na de meivakantie willen we graag twee nieuwe gezinnen welkom heten bij ons op school. Tirza
Roordink is gestart in groep 1 en Tessa van Meerveld in groep 3. De families Roordink en van
Meerveld wensen we een goede tijd toe op onze school. We hopen dat u snel uw plekje heeft
gevonden!
Juf Tine / Juf Alinda
Komende woensdag zal juf Jacolien van school Diermen met zwangerschapsverlof gaan. Zij zal onder
andere worden vervangen door juf Tine. Hierdoor ontstond op school Steenenkamer een vacature
voor onderwijsassistente. Juf Alinda Bettink zal haar komen vervangen. Voor de vakantie heeft zij al
een ochtend meegedraaid. Juf Alinda zal aanstaande dinsdag starten, zodat juf Tine haar nog een
paar dagen kan inwerken. We willen juf Tine bedanken voor haar inzet op school Steenenkamer en juf
Alinda een goede tijd op onze school toewensen.
Juf Marchella
In de vakantie heeft juf Marchella bericht gekregen dat zij 31 mei moet worden geopereerd aan haar
knie. Hierdoor kan zij twee weken niet komen werken. Op dit moment zijn we druk bezig om dit op een
goede manier op te lossen. Wanneer we meer duidelijkheid hebben, hoort u van ons.

Mei
t/m 11
16
21
23
30

Meivakantie
Schoolkorfbal
Tweede Pinksterdag
Open morgen
Studiedag voor alle collega’s.
De kinderen zijn vrij.

Agenda
Juni
4
5-8
8
11
11
18
26
27
28

Zwemmen groep 3, 4
Avondvierdaagse
Lesvrije dag
Lesvrije dag
Jill jarig
Zwemmen groep 3, 4
Wietse jarig
Hester jarig
2de rapport mee

Avondvierdaagse
Van 5 tot en met 8 juni organiseert de Oudercommissie weer de deelname aan de avondvierdaagse.
U heeft hiervoor de brief met informatie ontvangen.
Cursus en lang weekend
Op woensdag 30 mei zijn alle leerlingen vrij in verband met de cursus werkdruk. Voor meer informatie
hierover verwijzen we u naar de mail van 27-3-2018. Op 8 en 11 juni hebben de kinderen een lang
weekend vrij. De collega’s zijn wel op school aanwezig.
Koningsspelen/ Koningsdag
We kunnen terugkijken op geslaagde Koningsspelen. Het was leuk dat er veel belangstelling was. Via
de nieuwsbrief wil ik ook een compliment geven aan de commissie van de koningskar! Er is weer met
veel enthousiasme aan gewerkt en dat was terug te zien in het resultaat. Super dat de school zich op
deze manier heeft kunnen profileren. Iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt: Bedankt!
MR
Dinsdagavond 29 mei hebben we weer een vergadering.
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Papiercontainer
Op zaterdag 19 mei kunt u weer oud-papier brengen.
Vakantierooster 2018-2019
Ossenmarkt 10 oktober 2018
Herfstvakantie 22 t/m 26 oktober 2018
Studiedag 21 november 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Lang weekend 8 t/m 11 februari 2019
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 1 maart 2019
Meivakantie 19 april 2019 t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 en 31 mei 2019
Pinksteren extra dagen 10 juni 2018 t/m 12 juni 2019
Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus 2019
Open morgen
Op woensdagmorgen 23 mei houden we weer een open morgen. Alle ouders en belangstellenden zijn
uitgenodigd tussen 8.30 – 10.30 uur om een kijkje te nemen in de groepen. Wilt u tijdens het
Bijbelverhaal niet wisselen tussen de groepen?
In het bijzonder zijn ouders met kinderen tussen de 0 en 3 jaar van harte welkom om op deze manier
kennis te maken met de school. U heeft de uitnodigingen ontvangen en wilt u ze uitdelen in de
omgeving? We hopen op een grote opkomst!
Psalmenrooster:
Onderbouw
6 mei
10 mei
13 mei
20 mei
27 mei

Middenbouw

Bovenbouw

143:10
142:5

22:14
123:1

Hemelvaart
Pinksteren

Toetsweek
In week 22 en 23 zullen de laatste toetsen van dit schooljaar worden afgenomen. Wilt u hier rekening
mee houden bij het plannen van afspraken?
Pinksterviering
U heeft een uitnodiging ontvangen voor de Pinksterviering. Via deze nieuwsbrief nog een reminder: uit
bent van harte welkom om vrijdagochtend 18 mei, van 8.30-9.15 uur het Pinksterfeest met ons te
vieren. Ook zal er een presentatie gehouden worden van Stichting Bethlehem, waar we geld voor
verzamelen op de rommelmarkt van 23 mei.
Rommelmarkt 23 mei
Op woensdag 23 mei zullen we na de open morgen een rommelmarkt op school houden. De kinderen
zijn hier al enthousiast voor gemaakt en het idee is een tijdje geleden ook met u gedeeld. Op deze
manier willen we u nog belangrijke informatie geven.
De kinderen nemen van thuis spullen mee om te verkopen. Deze spullen zijn al geprijsd door u. Er zal
een stand zijn waar de bezoekers bonnen kunnen kopen van 50 cent en 1 euro. Met deze bonnen
kunnen zij spullen van de rommelmarkt kopen. De spullen moeten dus geprijsd worden voor 50 cent of
hele euro's. De kinderen nemen zelf een bakje/portemonneetje mee om de bonnen in te verzamelen.
We willen graag weten welke kinderen er op een kleedje zitten om spullen te verkopen. Wilt u dit deze
week nog laten weten?
Misschien vindt uw zoon/dochter het zelf ook leuk om iets te kopen bij iemand anders. Uiteraard mag
dit!
Wat kunt u als bezoeker verwachten? Er zijn allerlei leuke spulletjes te koop, er is een stand met een
mooi knutselwerkje van uw zoon/dochter die we verkopen voor het goede doel, er is iets fris en wat
lekkers te koop en er wordt een veiling gehouden.
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De opbrengst van deze dag gaat naar 'Stichting Bethlehem'. Deze dag zal er een stand staan van
deze stichting, om informatie te delen.
Deze rommelmarkt is de afsluiting van ons thema "Derde wereld; Arm & rijk'. Door aan dit thema te
werken hebben we ontdekt dat we erg dankbaar mogen zijn voor de rijkdom die wij hebben en dat we
bewogen en betrokken mogen zijn met hen die in armoede leven. Het blijkt dat onze kinderen geraakt
zijn door de armoede waarin leeftijdsgenoten leven. Hun enthousiasme om veel geld op te halen op
verschillende manieren was groot. Laten we dit enthousiasme aanmoedigen door een mooi bedrag bij
elkaar te halen op 23 mei. Tot 23 mei!
Herinnering vragenlijst
Voor de meivakantie heeft u per mail een uitnodiging ontvangen om een vragenlijst in te vullen over
onze school. Het is fijn dat al een aantal ouders de moeite heeft genomen om deze vragen in te
vullen. Het is voor ons belangrijk om te weten hoe u naar de school kijkt. We kunnen dit meenemen bij
onze plannen voor het komende schooljaar. We zouden het daarom erg fijn vinden als, wanneer u het
nog niet hebt gedaan, u nog even de moeite wilt nemen om de lijst in te vullen!
Vanuit de onderbouw
Nieuwe kinderen
Wat was de kring ineens groot na de vakantie! Er waren al een aantal kinderen die kwamen wennen
in onze groep, maar in de vakantie waren er drie jarig. David, Floris en Thirza zijn vier jaar geworden
en zitten nu echt bij ons in de groep. Leuk dat jullie er bij zijn gekomen!
Ook Tessa is na de vakantie bij ons in de groep gestart. Het is net of zij er altijd al bij was. We zijn blij
dat ook jij bij ons in de klas zit! Wat hebben we een gezellige groep zo met elkaar!
Schoolkorfbal
Een aantal kinderen uit groep 3 hebben samen met kinderen uit groep 4 meegedaan met
schoolkorfbal. Rode wangen, zweetdruppels, erg hard rennen, verdedigen en aanvallen... Het ging
goed! We hebben een mooie beker gewonnen, voor de derde plek die we behaald hebben. Onze
kanjers!
Thema
We zullen na de week van de rommelmarkt starten met een nieuw thema. Het is het laatste thema
waar we dit schooljaar aan werken. Het is mooi weer en de vakantie komt steeds dichterbij... rara wat
zal het nieuwe thema zijn?
Logopedie
Juf Paula is er op 5 juni.
Speelgoedmorgen
Vrijdag 18 mei mogen de kinderen speelgoed meenemen om mee te spelen.
Mooi weer
Wilt u er aan denken zonnebrand in de tas van uw zoon/dochter te doen bij mooi weer?
Kwink
We zullen bij de SOVA lessen stilstaan bij de volgende onderwerpen:
• Doorzetten
• Spannende filmpjes kijken of boeken lezen
• Dank je wel zeggen
Vanuit de middenbouw
Schoolkorfbal
Wat hebben de kinderen uit groep 4 en 5 fanatiek en leuk gespeeld op twee verschillende avonden.
Jullie hebben het goed gedaan!!
Sociale emotionele vorming
De afgelopen maand hebben we samen nagedacht wat nog belangrijke regels zijn voor onze groep.
Soms is het niet altijd rustig tijdens het werken. We leiden een ander onnodig af door te praten of
lawaai te maken. Samen hebben de kinderen regels bedacht waar ze aan willen werken. Elke week
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letten we met elkaar op een afspraak. Zo letten we erop dat we lopen in de klas en school, we ons
vragenblokje goed gebruiken, we fluisteren tijdens het samenwerken en we niemand buiten sluiten.
Aan het einde van elke dag evalueren we met elkaar hoe het gegaan is.
Ook tijdens sociaal emotionele lessen hebben we het gehad over elkaar verdragen en hoe je dat doet.
We hebben geoefend om je in elkaar te verplaatsen en te leren snappen waarom een ander iets op
een bepaalde manier doet. Ook gaan we het deze maand hebben over verliefdheid.
Topondernemers
We sluiten het thema "de Derde Wereld" af op woensdag 23 mei met de kleedjesmarkt. Hierna zullen
we starten met een nieuw thema.
Vanuit de bovenbouw
Voor groep 8 is nu echt de laatste periode op de basisschool aangebroken. Voor hen is het aftellen nu
echt begonnen. De Eindtoets zit erop en deze week zullen de resultaten van de Eindtoets bekend
worden. We zien er volvertrouwen naar uit. Samen met Roza en Fay zullen Robert en Arwin zich gaan
voorbereiden op de laatste schooldag. Hoe deze dag eruit komt te zien is natuurlijk nog geheim
maar……het wordt wat ons betreft heel leuk en gezellig.
Toetsen:
Voor de groepen 6 en 7 komt er eerst nog een periode van toetsen aan. Voor groep 6 zullen dat de
gewone CITO Eindtoetsen zijn en voor groep 7 de Entreetoets voor groep 7. Deze laatste toets is wat
meer uitgebreid zodat we al een beetje meer zicht krijgen op het vervolgniveau.
Kofbaltoernooi:
Ook de trainingen voor de korfbal en het korfbaltoernooi zitten er al weer op. We hebben weer een
fijne en gezellige avond gehad. De kinderen hebben sportief gespeeld. Heel hartelijk bedankt dat u
ons wilde trainen mama van Julian.
Topondernemers:
We zijn bezig met het afronden van het thema “De derde wereld”. Volgende week woensdag (23 mei)
na de openmorgen zal er een kleedjesmarkt zijn waaraan ook de bovenbouw deelneemt. Denkt u nog
aan spullen voor de kleedjesmarkt?
Nog wat data:
• 22 mei zal er een mevrouw van GGD voorlichting geven in onze groep. U krijgt hiervoor een
flyer met informatie.
• 28 mei zullen we starten met de toetsweken.
Vanuit Jong Putten
• Jeugdsportfonds:
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
Ieder kind moet kunnen sporten of aan cultuur kunnen doen! Maar lang niet alle kinderen hebben
gelijke kansen. Dat kan aan van alles liggen, maar nooit aan de kinderen zelf. Als het over sport en
cultuur gaat, geven het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds juist die kinderen een extra kans. Een
kans die ze anders niet zouden krijgen, omdat bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging
niet kan worden betaald.
Wie komen in aanmerking?
Kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar, waarvan de ouders weinig geld hebben. Denk
hierbij aan gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen
hebben onder 120 % van het sociaal minimum. Alle kinderen uit het gezin komen in aanmerking. De
bijdrage van Jeugdsportfonds Gelderland bestaat uit een vergoeding voor het sportlidmaatschap (en
daarnaast eventueel de aanschaf van sportartikelen) tot maximaal € 225 per jaar per kind. Voor het
Jeugdcultuurfonds is dat maximaal € 425 per jaar. Jaarlijks wordt opnieuw bekeken of het kind voor
een nieuwe bijdrage in aanmerking komen.
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
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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.
Inmiddels zijn er al 10 aanvragen gedaan dus twijfel niet!
_________________________________________________________________________________
_
Kijk voor meer informatie op: https://jeugdfondssportencultuur.nl/
Voor vragen kunt u bij ons terecht.
Mike Helsdingen
mikehelsdingen@hotmail.com
0617730050
Lisette van de Kieft
lvdkieft@putten.nl
0630994018
Tanja van Driel
tvdriel@swputten.nl
0683708753
• Schoolwaterpolotoernooi
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Op zaterdagmiddag 26 mei organiseert Triton Putten i.s.m. Jong Putten het eerste
schoolwaterpolotoernooi van Putten. Tijdens dit toernooi staat de kennismaking met waterpolo
centraal maar hopen wij dat iedereen; spelers, leiders en toeschouwers vooral plezier zullen beleven
tijdens het toernooi en de waterpolosport.
Er wordt gespeeld met twee leeftijdscategorieën om deel te nemen; teams uit groep 5/6 en teams uit
groep 7/8. De teams zullen in (korte) wedstrijden met echte scheidsrechters tegen elkaar strijden in
echte wedstrijden. De mixteams (jongens en meisjes) bestaan uit vier spelers in het water en
maximaal 2 wisselspelers. Uiteindelijk zal er gestreden worden om de felbegeerde Tritonbeker mee
naar huis te nemen!
Wie weet wint jouw team van jullie school wel de eerste Tritonbeker! Inschrijving vind plaats via de
mail, met daarin vermeld: de spelers en de teamleider. De teamleider (een ouder of leerkracht) is ook
bij het toernooi aanwezig en draagt verantwoordelijkheid voor het team.
Bij definitieve inschrijving ontvang je van ons alle informatie en het programmaboekje over het
toernooi, wedstrijden en hoe je het beste voor te bereiden 😃. Voor meer informatie en/of vragen kun
je contact opnemen met Eelco Bakker: E-mail: eelcobakker@hotmail.com of 06-24772003.
Een sportieve groet namens de schoolwaterpolocommissie,
Eelco Bakker
Gerben van de Groep
Ioannis Ignatiadatis
David Kras
• Agenda Jongputten
1234
Tennisclinics
Wanneer:
Groep 1 t/m 4: Dinsdag 29 mei
Groep 5 t/m 8: Donderdag 31 mei
Hoe laat: 16:00-17:00 uur
Waar: Tennisvereniging De Vale Ouwe
Kosten: 0,50 euro p.p.
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Straatvoetbaltoernooi
Wanneer: Woensdag 30 mei
Hoe laat: 14:00-15:30 uur
Voor wie: Groep 5/6 en groep 7/8 (2 poules)
Waar: Parkeerplaats bij Kv. De Meeuwen
Kosten: 1 euro per team
Geef je op met een team van 2 spelers. De winnaars mogen naar de regiofinale op woensdagmiddag
4 juli in Elburg.
Zending SRK werkgroep Putten: DANK U WEL!!!!!!
In de week van 12 t/m 16 maart is de jaarlijkse voedselactie van
St. Rusland Kinderhulp weer op de basisscholen gehouden.
Het was fijn dat we ook een beroep op u mochten doen.
De bijdrage van uw school was € 71,60 een prachtig bedrag !!
U zult begrijpen hoe blij we hier mee zijn. Deze pakketten gaan naar de gezinnen die leven op de
rand van de samenleving en de gezinnen met een gehandicapt kind waar vaak alleen de moeder in
het gezin aanwezig is. In de regio Vergnedvinsk wonen 100 gezinnen die 2x per jaar een
voedselpakket van ons ontvangen. Onder toezicht van onze contactpersoon worden de pakketten ook
dit jaar weer in de regio Vergnedvinsk gemaakt. De winkeliers hebben inkomen en de mensen
ontvangen herkenbare producten. Wij willen u nogmaals HARTELIJK BEDANKEN!
Mede door uw/jullie bijdrage kunnen wij deze mensen een beetje helpen.
Ria van Elten, Namens Stichting Rusland Kinderhulp werkgroep Putten
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