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AFSCHEID JUF BEA
41 (!!) jaar juf en directeur op dezelfde school; dat maak je niet veel mee. Juf Bea is in 1977
begonnen als juf op de toenmalige Openbare Lagere school 1 , het huidige Tweespan Schelluinen en
heeft in al die jaren tientallen collega's en honderden leerlingen voorbij zien komen. Maar … juf Bea
heeft besloten dat ze aan het eind van dit schooljaar toch echt gaat stoppen. Ze wil nog een jaartje
invallen op allerlei scholen binnen O2A5 en daarna met pensioen gaan. Natuurlijk gaan we in juli op
gepaste wijze afscheid nemen van onze juf.

NIEUW BIJ DE DOETSEKOM!
Je A diploma (beginners) halen volgens de NPZ/NRZ-eisen door in de zomer bij de Doetsekom te
zwemmen en daarna door te stromen naar de Duikelaar (Hardinxveld-Giessendam)!
De Doetsekom gaat op het gebied van zwemlessen samenwerken met de Duikelaar in Hardinxveld.
Mary van der Plas is al jarenlang werkzaam als coördinator in de Duikelaar en zij zal ook in de
Doetsekom de zwemlessen gaan coördineren. Zij werkt via de NPZ/NRZ-eisen (Nationaal Platform
Zwembaden) welke staan voor eenduidigheid en kwaliteit.
Nieuw is dat je kind nu ook de mogelijkheid heeft om te beginnen in de Doetsekom (gedurende de
openingsperiode) om het zwemlessen vervolgens binnen af te sluiten in de Duikelaar. Voordeel
hiervan is dat er direct doorgegaan kan worden met het volgen van zwemlessen. Uiteraard blijft het
nog steeds een mogelijkheid om enkel in de Doetsekom te zwemlessen.
Is je kind al begonnen met de zwemlessen voor het A diploma, afgelopen zomer in de Doetsekom
maar het diploma is nog niet behaald? Neem dan contact op met mary@dedoetsekom.nl of via
06-13613661. Dan is er de mogelijkheid om in januari 2019 in te stromen in de Duikelaar.
Je A diploma (beginners) halen bij de Doetsekom/de Duikelaar? Dat kan! Schrijf je uiterlijk eind
februari in via www.dedoetsekom.nl/zwemlessen/ (ook voor meer informatie).
We zien je graag in de Doetsekom!
Info: Desiree Aantjes-Kuiper

GIGA vacatures
Voor onze projecten Molenwaard Actief, GiGa Giessenlanden en Zederik in Beweging zijn wij
dringend op zoek naar nieuwe collega’s met een ALO of CIOS achtergrond.
Ken of ben jij iemand die ons kan versterken, solliciteer dan!
Meer informatie en solliciteren voor beweegcoach ALO:
https://spelbepalers.nl/vacatures/beweegcoachgezocht/
Meer informatie en solliciteren voor sportcoach CIOS:
https://spelbepalers.nl/vacatures/sportcoachgezocht/
Info: Ike Korevaar – Slob / sportcunsulent
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VERKEERSEXAMEN EN FIETSENCONTROLE GROEP 7
Maandagmorgen 25 maart vanaf 9.00u worden de fietsen van groep 7 gekeurd in het kader
van het aankomend verkeersexamen. Op donderdag 4 april is 's morgens het theoretisch
verkeersexamen en 's middags het praktisch verkeersexamen. Voor het praktisch
verkeersexamen moeten de kinderen (met fiets) om 13.00 uur bij het Til gebouw zijn.

OVERBLIJF
Een verzoek van de overblijf of u de bekers, pakjes en bakjes (opnieuw) wilt voorzien van
naam. Bij velen zijn de namen eraf gesleten en dit zorgt af en toe voor raadsels. Van wie is
dit pakje?

CURSUS: PUBER IN HUIS ZIE BIJLAGE IN DE MAIL
‘Puber in huis’ is bedoeld voor ouders met kinderen tussen de 11 en 16 jaar. De cursus wordt
aangeboden door Rivas. In de cursus krijgt u informatie over de veranderingen van kinderen in de
puberteit. Daarbij komen de lastige, maar ook de prettige kanten aan bod. Want een puber hebben is
uitdagend maar vooral leuk! De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 2 uur, met de mogelijkheid
tot een vierde bijeenkomst met een spreker over een vrij thema als: alcohol en drugs of social media.
Info: Nelleke de Vries / n.de.vries@rivas.nl

CURSUS: MET PLEZIER NAAR SCHOOL ZIE BIJLAGEN IN DE MAIL
Zit je in groep 8 en ga je na de zomervakantie naar de middelbare school? Een spannend moment!
Misschien wordt je wel eens gepest of vind je het moeilijk om vriendjes te maken. Dan is het extra
spannend om naar een nieuwe school te gaan. Daarom is er een leuke zomercursus voor kinderen:
Plezier op School!…
Info: Dienst gezondheid en jeugd, ZHZ

AVONDVIERDAAGSE ZIE BIJLAGE IN DE MAIL
De 4-daagse is dit jaar van 20 t/m 23 mei. Er wordt gelopen in Hoornaar, Noordeloos en Giessenburg.
Verdere info hierover volgt later.

Info: commissie avondvierdaagse

BRUSSENDAG / ZIE BIJLAGE IN DE MAIL
Broers of zussen van een kind met een ziekte, een handicap, een autistische stoornis of een andere
ontwikkelingsstoornis verdienen ook de aandacht. Deze broers en zussen, ook wel brussen genoemd,
groeien op in een niet-alledaagse situatie: in een gezin met een 'bijzondere' broer of zus. Opgroeien
in een dergelijk gezin kan best moeilijk zijn voor een brus. Ze worden ook wel jonge mantelzorgers
genoemd. Jonge mantelzorgers kunnen ook de zorg hebben voor een ziek familielid
Binnen samenwerkingsverband Driegang organiseren ze jaarlijks op een zaterdag in april de
Brussen- of jonge mantelzorgersdag. Deze keer staat deze dag gepland op zaterdag 13 april 2019!
Info: Carla Roos c.roos@driegang.nl
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OUDERPARTICIPATIE
Vind je het leuk om met andere ouders en leerkrachten mee te denken over verschillende
onderwerpen die de school en het onderwijs aangaan? Meld je dan aan voor de werkgroep
ouderparticipatie! We vergaderen ongeveer 4 keer per jaar en werken in kleinere groepen aan
bepaalde actiepunten. Zo hebben we de afgelopen tijd de leerdoelen per leerjaar uitgewerkt, zijn we
bezig met het maken van een informatieboekje om nieuwe leerlingen te werven en hebben de
inloopochtenden in het leven geroepen. Ook hebben we nagedacht over mogelijkheden om de
school en de activiteiten positief naar buiten te brengen en zo meer ouders en leerlingen enthousiast
te maken voor de school van onze kinderen. Denk bijvoorbeeld aan de kerstbraderie die samen met
de ouderraad, leerkrachten en andere vrijwilligers is georganiseerd.
Op de website vind je meer informatie over ouderparticipatie. Bij meester Niels en juf Bea kun je
terecht om je aan te melden en meer informatie in te winnen.

BEHANG voor de musical
Ter herinnering: Wij zijn op zoek naar rollen behang met een witte achterkant. Hiermee willen wij het
decor voor de eindmusical maken. Deze kunt u afgeven bij de aanwezige leerkrachten. Alvast
hartelijk bedankt!

KONINGSSPELEN 2019
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de groepen 1 t/m 4.
De spelletjesochtend (m.b.t. de Koningsspelen 2019) wordt gehouden op 12 april a.s..
Deze ochtend doen we met de kinderen allerlei spelletjes rondom een thema.
Om alle groepjes te kunnen begeleiden hebben we uw hulp nodig. We verwachten u dan
om 8.45u. op school en u bent gewoon om 12.00u. klaar. Wilt u zich opgeven?
Dan graag reageren via lklijn@o2a5.nl of sbeen@o2a5.nl (graag voor 31 maart 2018).
Alvast vriendelijk bedankt!

ACTIVITEITEN
Vrijdag 22/02
25/02-01/03
Donderdag 7/3
Donderdag 14/3
Vrijdag 15/3
Donderdag 21/3
Maandag 25/3
Maandag 1/4
Donderdag 4/4
Maandag 8/4
Zaterdag 13/4
Maandag 15/4
20/05 – 23/05

Leerlingen middag vrij
Voorjaarsvakantie
* Spelen in de Speelkamer
* Schaken groep 5 t/m 8 – 18:30u-19:30u
Staking – leerlingen zijn vrij!
* Spelen in de Speelkamer
Fietsenkeuring groep 7
* Cursus deel 1: Puber in huis – Rivas
Theoretisch en praktisch fietsexamen groep 7
* Cursus deel 2: Puber in huis – Rivas
* Brusjesdag
* Cursus deel 3: Puber in huis – Rivas
* Avondvierdaagse
* = buitenschoolse activiteit

Fijne voorjaarsvakantie!
Met vriendelijke groet,
Het team
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