Kamernieuws
Juni 2018
Vanuit het team
Algemeen
Op dit moment gaat alles een beetje anders op school. De groepsverdeling is, in verband
met de afwezigheid van juf Marchella, anders dan we gewend zijn. Het is fijn om te zien, hoe
het door iedereen wordt opgepakt. Als je door de school loopt, lijkt het net of het nooit
anders is geweest.
Gelukkig is de operatie van juf Marchella goed verlopen. Als het allemaal goed blijft gaan,
zal zij donderdag 14 juni weer starten.
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

Juli
2
2
5
9
9
14
16
19

Zwemmen groep 3 en 4
Rapportengesprekken
Rapportengesprekken
Afscheid groep 8
Arwin jarig
Julian v. Eijk jarig
Begin zomervakantie
Anne-Loïs jarig

Uitslag eindtoets
De uitslagen van de eindtoets van groep 8 zijn binnen. We zijn blij met de uitslag. Als we naar
het landelijke beeld kijken, is de uitslag wel onder het gemiddelde. In verband met het
leerlingaantal is dit te verklaren.
Uitslag bijeenkomst woensdag 30 mei
Vorige week woensdag hebben we, samen met het team van school Diermen, de enquête
geëvalueerd die het bestuur heeft gehouden. In deze enquête ging het over verschillende
aspecten die werkstress kunnen opleveren. Eén van de items die meerdere keren terugkwam
was het appen door ouders naar leerkrachten. Hierbij wil ik u vragen of u alleen telefonisch
via school of per schoolmail dingen wil doorgeven/vragen aan de collega’s.
Uitslag ouderenquête
In de afgelopen maand had u de mogelijkheid om via een enquête aan te geven hoe u
tegen verschillende aspecten van de school aankijkt. Fijn dat voldoende ouders hieraan
hebben meegedaan. Hierdoor krijgen we een beeld wat u als sterke en zwakke punten van
de school ziet. In de komende teamvergadering zullen we de uitslag bespreken en tijdens de
volgende vergadering van de MR zal deze vragenlijst ook een plekje op de agenda krijgen.
Uiteraard hoeft u niet tot zo’n enquête te wachten als er punten zijn die u graag wilt
bespreken. U bent altijd welkom om tussendoor binnen te lopen!
Schoolkorfbal
In de week na de meivakantie hebben verschillende groepen meegedaan met het
schoolkorfbaltoernooi. De kinderen waren erg fanatiek en hebben mooie punten gescoord.
Graag willen we Elsbeth van harte bedanken voor het begeleiden en trainen van de
kinderen.
Open Morgen
Fijn dat zoveel ouders een kijkje kwamen nemen in de groepen!
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Avondvierdaagse
Vandaag en morgen lopen de kinderen nog mee met de avondvierdaagse. De
oudercommissie is druk geweest met de organisatie. Veel wandelplezier!
Lang weekend vrij
Op vrijdag 8 juni en maandag 11 juni zijn de kinderen vrij. De leerkrachten zullen deze
dag(en) wel op school zijn.
Papiercontainer
Op zaterdag 7 juli kunt u weer oud-papier brengen.
Psalmenrooster:

3 juni
10 juni
17 juni
24 juni

Onderbouw
10 geboden: 1

Middenbouw
145:7
146:3
149:5
101:2

Bovenbouw
130:2
138:4
148:3
88:1

Rapport en 10-minuten-gesprekken
Op 28 juni krijgen de kinderen hun rapport weer mee. Op 2 juli en 5 juli zijn er 10-min.
gesprekken. Als u vragen heeft over het rapport of de ontwikkeling van uw kind, kunt u
hiervan gebruik maken. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging.

Vanuit de onderbouw
Thema "reizen"
We zijn gestart met een nieuw thema. In de klas maken we een camping, campingwinkel en
zwembad. Heeft u thuis nog spullen die we mogen gebruiken tijdens het thema? Bijvoorbeeld
een handbagagekoffer, luchtbed, slaapzak, reisgidsen/boekjes, strandstoeltje, zwemband
etc. Alvast bedankt!
Logopedie
Juf Paula is er dinsdag 12 juni en maandag 25 juni.
Letters in groep 1/2
Vanwege de toetsen hebben we de afgelopen twee weken geen letter van de week
gehad.
Speelgoedmorgen
Elke eerste vrijdag van de maand is het speelgoedmorgen. Vrijdag 1 juni was de vorige
speelgoedmorgen. De volgende speelgoedmorgen is vrijdag 6 juli. De kinderen mogen dan
iets meenemen om mee te spelen.

Vanuit de middenbouw
Kwink – Sociale emotionele vorming
De afgelopen lessen hebben we het gehad over verliefdheid en doorzetten. Bij het
doorzetten hebben we samen nagedacht wat je allemaal kunt doen als iets niet gelijk lukt.
En soms heb je zoiets groots wat je in stapjes moet leren. Alle kinderen hadden voor zichzelf
iets bedacht wat ze willen leren of waar ze beter in willen worden. Alle tussenstapjes hebben
ze op een getekende trap geschreven zodat we uiteindelijk boven komen bij ons doel.

Thema "reizen"
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Wat was de afsluiting van ons vorige thema ontzettend leuk! Alle kinderen stonden met een
kleedje op de kleedjesmarkt voor het goede doel.
Ons nieuwe thema is reizen. Hier gaan we met Topondernemers ook mee aan de slag.
Huiswerk
Doordat onze groep deze weken gesplitst is, hebben ze afgelopen week geen huiswerk voor
spelling/rekenen mee gekregen. Wel blijft het belangrijk om de tafels te blijven oefenen!
Nog een leuke tip: op www.gynzykids.nl staan ook leuke spelletjes waarbij ze tafels kunnen
oefenen. In de klas hebben we dit ook gedaan en de kinderen zijn erg enthousiast!

Vanuit de bovenbouw
Geen bijzonderheden

Overig
Nieuwsbericht voor ouders
Afgelopen najaar is de Kindermonitor uitgevoerd:
Hét onderzoek naar de gezondheid en leefstijl van kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Bijna
12.000 ouders vulden de vragenlijst in! We stelden de ouders vragen over onderwerpen als
voeding, bewegen, slaap, pesten en weerbaarheid. Ook gaven ouders aan hoe zij de
opvoeding ervaren en waar zij graag steun bij zouden willen hebben.
De resultaten zijn nu bekend. Hieronder alvast een paar interessante uitkomsten:
Met de meeste kinderen gaat het goed!
* De gezondheid van 97% van de kinderen is goed tot zeer goed.
* Ruim 7 op de 10 kinderen eet op minstens 6 dagen per week fruit en/of groente.
* Acht op de 10 kinderen bewegen minstens 7 uur per week.
* Bijna alle kinderen slapen voldoende.
En verder …
* 9% van de kinderen heeft te maken gehad met een (echt)scheiding. En bijna 40% van deze
kinderen heeft daar nu nog zorgen of problemen door.
* Bijna 1 op de 4 ouders ervaart (enige) problemen met het opvoeden. 16% heeft het
afgelopen jaar behoefte gehad aan deskundige hulp bij het opvoeden.
* Ouders maken zich vooral zorgen over (faal)angst, onzekerheid en het social mediagebruik
van hun kind.
* Ongeveer 3 op de 10 kinderen is de afgelopen 3 maanden gepest, meestal op school.
* Ongeveer de helft van de kinderen zit vaker achter een beeldscherm dan de ‘norm’.
Meer weten? Bekijk dan het GGD E-magazine!
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