Nieuwsbron
11 april 2019
Het leven krijgt weer kleur
Van donker naar licht.
Van zwart naar heel veel kleuren.
Met Pasen kun je verder gaan,
want Jezus is opgestaan,
de dood voorbij.
Het leven krijgt weer kleur voor jou en mij.
Geel van de zon,
de warmte die je nodig hebt,
het licht voor jou en mij:
Het donker gaat voorbij.
Rood van de liefde,
die mensen aan elkaar verbindt.
Die is oneindig groot
en sterker dan de dood.
Groen van de hoop:
De muren vallen steen voor steen.
We zien elkaar weer staan,
een nieuwe tijd breekt aan.

Agenda
12-04-2019
15-04-2019
16-04-2019
17-04-2019
17-04-2019
18-04-2019
18-04-2019
19-04-2019
06-05-2019
07-05-2019
16-05-2019
17-05-2019

Schoolreisje
Groep 7 entreetoets
Groep 8 eindtoets en groep 7 entreetoets
Groep 8 eindtoets
Groep 7 prak sch verkeersexamen
Groep 8 eindtoets
Paasviering. Om 15.15 gaat de school uit.
Goede Vrijdag. School gesloten. Begin meivakan e
Eerste schooldag na de meivakan e
OC vergadering
Groep 7 Experience Day in Utrecht
De volgende Nieuwsbron komt uit

Personele zaken
We zijn druk bezig om de zwangerschapsvervanging van juf Marianne op een goede manier in te vullen.
We zijn in de afrondende fase met een full me meester die dit graag wil doen. Zodra dit deﬁni ef is,
laten we het u weten.
Cito Eindtoets en entreetoets
In de week van 15 april staat de eindtoets op de planning voor groep 8. Het advies is al gegeven,
maar het is ook pre g om nog een landelijke toets af te nemen: voor de leerling (klopt het advies?)
en voor de school (zijn wij op de goede weg met ons onderwijs?).

Werkzaamheden in de meivakantie
In de meivakan e zal het lokaal van groep 1/2 C verbouwd worden. De wand van het lokaal wordt
verplaatst waardoor het lokaal anderhalve meter breder wordt. Ook wordt hier een nieuw keukenblokje
geplaatst. In de hal bij de kleuters zal ook geschilderd worden, zodat het er na de vakan e weer spik en
span uitziet.
In de groepen 3 t/m 8 worden de digiborden vervangen door nieuwe touchscreen borden. De
beeldkwaliteit van deze borden is beter, omdat we niet meer met een beamer hoeven te werken.
Paasviering
Zoals u in de vorige Nieuwsbron hee kunnen lezen
vieren we donderdag 18 maart onze paasviering. Die dag
willen we ook graag extra aandacht laten uitgaan naar
oudere mensen om ons heen. Daarom zijn de opa's en
oma's van de kinderen die dag van harte welkom voor
een gezellig samenzijn, samen met de ouderen van de
Vijverhof. Vanaf 10.30 uur staat de koﬃe/ thee klaar en
kunnen er tot 12.00 uur oud-Hollandse spelletjes
gespeeld worden in de groep van uw kind. De kinderen
hoeven die dag geen pauzehapje en drinken mee te
nemen voor de ochtend. ‘s Middags volgen de groepen
een eigen programma in hun klas.
Hee u toevallig nog een sjoelbak thuis? Dan zouden we deze graag willen lenen. U kunt de sjoelbak
inleveren bij de leerkracht van uw kind.
Uitslag kwaliteitsonderzoek ouders
Onlangs is u gevraagd deel te nemen aan het kwaliteitsonderzoek van onze school. Hartelijk dank aan de
ouders die dit hebben ingevuld! In de MR vergadering van afgelopen week hebben we de uitkomst
uitgebreid besproken. We waren blij te zien dat u het erover eens bent, tevreden te zijn met de
schoolkeuze. Voor ons is dat de basis van waaruit we willen werken. Natuurlijk zijn er ook
verbeterpunten uit het onderzoek gekomen en daar gaan wij mee aan de slag. Hieronder leest u de
belangrijkste ontwikkelpunten uit dit onderzoek:
- Een doorgaande lijn op gebied van iden teit.
- Meer aandacht besteden aan het leren leren en leren plannen.
- Duidelijker communiceren naar ouders over de gang van zaken op school.
Posi eve punten waren o.a.:
- De school zorgt ervoor dat er weinig lesuitval is.
- Kinderen voelen zich veilig op school.
- De school staat goed bekend en hee een pre ge uitstraling.
Wellicht zijn er punten waarover u eens met ons zou willen spreken, die u niet kwijt kon in deze
tevredenheidspeiling. U bent al jd welkom om hier eens voor binnen te lopen.
Schoolfruit levering eindigt
Na de meivakan e stopt de levering van het schoolfruit voor
dit schooljaar. We hebben weer 20 weken gesubsidieerde
leveringen ontvangen en hopen ook volgend schooljaar weer
mee te mogen doen. Na de meivakan e zullen we iedere
woensdag, donderdag en vrijdag onze eigen “gruitendag”
hebben. We vragen u om op die dagen uw kind iets van
groente of fruit mee te geven als pauzehapje. Om het Gruiten
echt te integreren binnen onze school en één lijn te trekken
voor alle kinderen, zullen wij koeken op die dagen mee terug
naar huis geven. Op die manier werken we met elkaar aan
een gezonde leefs jl!

Bericht van kinderboerderij De Veenweide.
Op zaterdag 20 april van 13.00-17.00u vieren wij Lentefeest op de kinderboerderij. We organiseren
verschillende ac viteiten waar kinderen kosteloos aan mee kunnen doen.
Het is lente bij Balans kinderboerderij De Veenweide. Er zijn vele jonge dieren geboren op de
kinderboerderij zoals geitenlammetjes, schapenlammetjes, caviaatjes en kuikentjes. Om dit te vieren is
er op zaterdag 20 april van 13.00-17.00u een gezellig Lentefeest bij kinderboerderij De Veenweide.
Kom knuﬀelen met onze jonge dieren en leer meer over het houden van cavia’s en konijnen als huisdier.
Ontdek de kinderboerderij met de jonge dieren speurtocht en smikkel van beschuit met muisjes. Laat je
schminken als een dier. Kom knutselen in de binnenruimte. En al jd al willen weten wat er in een
uilenbal zit? Ontdek het zelf. IVN zorgt voor de uilenballen en de uitleg. De paashaas zal paaseieren gaan
verstoppen jdens dit prach ge paasweekend. Kom helpen chocolade eieren zoeken! De dag eindigt met
het voeren van de dieren.
Tijdens het Lentefeest is iedereen welkom om mee te doen met de ac viteiten. De entree en alle
ac viteiten zijn gra s, een dona e wordt gewaardeerd.

