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EXTRA 21 juni 2017

Voor alle data geldt: Deo Volente

Prikactie in het basisonderwijs – 27 juni
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat de school mee doet met de prikactie op 27 juni
2017. In overleg met coördinatoren is besloten dat er op 27 juni bij beide locaties vanaf 9.15 uur
klaar-overs aanwezig zijn. Als uw kind eerder op school komt, wilt u dan zelf zorgen dat hij/zij
gebracht wordt?
Wisselmorgen – 29 juni
Op donderdag 29 juni is de wisselmorgen gepland. Het is de bedoeling dat de kinderen starten in de
nieuwe groep. De wisselmorgen duurt van 8.30 uur tot ongeveer 10.15/10.30 uur. Het is ook de
bedoeling dat de leerlingen met de nieuwe leerkracht(en) een kijkje gaan nemen in de nieuwbouw
en in hun nieuwe lokaal.
Als uw kind(eren) in het nieuwe schooljaar in groep 1, 2 of 3 zit(ten), kunt u uw kind(eren) in het
huidige lokaal van de nieuwe groep brengen. Wilt u de ingang aan de Enghweg gebruiken? Dit geldt
voor de locatie Rijswijk. Voor beide locaties geldt dat de oudere groepen buiten kunnen spelen tot de
bel gaat.
De nieuwe groepsleerkracht(en) vangt/vangen de kinderen op. Samen met leerlingen wordt een
programma uitgevoerd dat tot aan de pauze duurt. Daarna gaan de kinderen weer terug naar hun
eigen groep.
De kinderen die in de nieuwe groep 6 zitten (dat zijn de huidige groep 5 leerlingen) gaan zelfstandig
naar locatie Giessen en zij gaan onder begeleiding van de leerkrachten terug naar locatie Rijswijk.
Omdat we terug lopen naar locatie Rijswijk, vragen we de ouders de kinderen (zoveel mogelijk)
lopend naar nieuwe locatie te brengen/ te laten gaan.
De leerlingen van huidige groep 8 zijn op de wisselmorgen tot 10.30 uur vrij. Daarna worden ze
gewoon weer op school verwacht.
Waterfeest
Naar verwachting is het morgen (=donderdag 22 juni) erg warm. Daarom hebben we besloten om ’s
middags met de kinderen een waterfeest te houden. Wilt u wel zorgen dat uw kind(eren) goed
ingesmeerd is/zijn? Wilt u ook zorgen voor drinkwater. De kinderen van groep 3a is er geen
waterfeest omdat zij op de gewone tijd naar het zwembad gaan. Als het nodig is wordt er een extra
pauze ingelast voor de kinderen.
Inloopavond – 28 juni
Op woensdag 28 juni is de inloopavond van 18.45 uur tot 19.30 uur gepland. U bent dan samen met
uw kind(eren) van harte welkom om kennis te maken met de nieuwe juf of meester. Voor de nieuwe
groep 1 tot en met groep 5 is dat in locatie Rijswijk en voor groep 6 tot en met groep 8 is dat in
locatie Giessen.
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Verhuizing
Als we willen verhuizen moet ook het een en ander worden ingepakt. In de komende weken zijn de
collega’s hier al volop bezig met het inpakken van de verhuisdozen en het verhuizen op zich.
Klassenouders nieuwe cursusjaar (van de OR)
Nu de indeling voor een ieder bekend is willen we ook graag de Ouderraad voor het nieuwe
schooljaar weer compleet maken. Elke groep heeft een klassenouder. Een klassenouder is de
"schakel" tussen de leerkracht(en) en de ouders. Heeft een leerkracht hulp nodig bij een activiteit,
dan zorgt de klassenouder voor voldoende hulp. Alle klassenouders samen vormen de Ouderraad.
De Ouderraad verleent hand- en spandiensten bij allerlei activiteiten op school.
Afgelopen schooljaar is deze manier van werken door het team als zeer prettig ervaren.
Daarom zijn we voor het nieuwe schooljaar op zoek naar nieuwe klassenouders!
Lijkt het u wat om het schooljaar 2017/2018 klassenouder te zijn van een groep dan kunt u dit laten
weten door een mail te sturen naar hbcolijn@hetnet.nl
Graag onder vermelding van de betreffende groep.
Mochten er meerdere aanmeldingen zijn in een groep dan zal de betreffende leerkracht beslissen
wie zijn/haar klassenouder zal worden. Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 27 juni!
We hopen ook dit schooljaar weer op voldoende aanmeldingen!
Nieuwe klaar-overs nodig
Namens de coördinatoren doen we hierbij een oproep voor nieuwe klaar-overs. Een aantal mensen
heeft zich voor het nieuwe schooljaar afgemeld. Dat betekent dat we nieuwe klaar-overs nodig
hebben. Voor informatie en aanmelding kunt u terecht bij Caroline Kant. Zij is per mail (cmkanttransport@hi.nl) bereikbaar. Opgave kan tot en met maandag 26 juni a.s. Volgende week willen de
coördinatoren een rooster voor het nieuwe cursusjaar gaan maken.
Data
26-06: MR-vergadering
28-06: inloopavond
29-06: wisselmorgen
30-06: rapporten mee
04-07: afscheid groep 8
05-07: uitje groep 8
06-07: groep 8 vrij
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Locatie Rijswijk:
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Postbus 11, 4284 ZG Rijswijk
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