nieuwsbrief 8
mei 2019
AVONDVIERDAAGSE
Hallo allemaal!
Weten jullie het nog? Er komt weer een avond-4-daagse aan en we zouden het heel erg leuk vinden
als jullie kinderen allemaal weer mee komen lopen, zodat we er weer 4 gezellige sportieve dagen van
kunnen gaan maken. En we gaan er een extra feest van maken, want het is ons allereerste lustrum!
We hebben voor iedereen die meeloopt een leuk aandenken aan dit mooie evenement. Mede
mogelijk gemaakt door de vele sponsors waar we ieder jaar weer op kunnen rekenen, top!
De 4-daagse is dit jaar van 20 t/m 23 mei en we lopen weer in Hoornaar, Noordeloos en Giessenburg.
Ennn; dit jaar is het op dinsdag én woensdag mogelijk om ook de 10 km te lopen.
Dinsdag 14 mei graag allemaal in de agenda zetten; dan is het namelijk inschrijf-avond!
Van 18-20 uur kunnen jullie je kinderen voor €3 pp inschrijven in Hoornaar, Giessenburg, Noordeloos
en Arkel. Dan krijgen jullie weer een stempelkaart mee, bewaar deze goed!
Hopelijk zien we jullie allemaal 20 mei weer aan de start op het Dirk IV-plein in Hoornaar, wij hebben
er al heel veel zin in!
Info: avondvierdaagsecommissie

POETSAVOND
Het is belangrijk dat uw kind(eren) in een schone omgeving kunnen spelen en leren. Om de meester
en juffen een handje te helpen organiseert de ouderraad voor de tweede keer dit jaar op donderdag
20 juni a.s. (van 19.00 tot max. 21.00 uur) een poetsavond. Dit is hét moment om de klaslokalen en
de algemene ruimtes goed onder handen te nemen.
Een aantal ouders heeft zich aan het begin van het jaar opgegeven om te helpen. Voor de ouders die
dit nog niet hebben gedaan is dit bericht. Onze vraag aan u is: wilt u helpen met poetsen? Veel
handen maken immers licht werk en na afloop staat de koffie/thee mét een lekkere koek klaar!
U kunt zich opgeven via ortweespan@o2a5.nl.
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.
Alvast hartelijk dank voor uw hulp!
P.s. neemt u wel uw eigen schoonmaakspullen mee naar school?
Info: ouderraad

EU-SCHOOLFRUITPROGRAMMA
Het EU-schoolfruitprogramma is inmiddels gestopt. Een half jaar hebben we drie keer in de week
kunnen genieten van het aangeboden groente en fruit. Geeft u zelf weer een tussendoortje mee?

CITO
Vanaf volgende week starten we met de tweede Cito-periode van dit schooljaar.
Wij als leerkrachten weten hoe het staat met de ontwikkeling van uw kind, dit wordt
bevestigd met de Cito-toets. De resultaten vertellen ons mede of we tevreden kunnen zijn
met groei die een leerling doormaakt en hoe de leerling scoort vergeleken met alle andere
leerlingen in Nederland. Het zogenoemde ‘landelijk gemiddelde’. We wensen alle leerlingen
veel succes met het maken van de toetsen.
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MONKEY TOWN GROEP 1-5
Aanstaande vrijdag gaan we naar Monkey Town. De kinderen worden gewoon om 8:30u op school
verwacht.
Voor drinken wordt gezorgd. Er mag géén eten worden meegenomen.
Aan een enkeling is het misschien fijn om een rugzak met een extra setje droge kleding mee te
geven. Je weet ten slotte nooit hoe druk ze zijn met spelen en… een ongelukje zit in een klein hoekje.
Om 12:00u zijn we weer op school. ’s Middags worden de kinderen van groep 5 weer op school
verwacht.
De kinderen hoeven voor deze rit, gezien de wettelijke regels, niet in een autostoeltje/stoelverhoger
te zitten. Als u toch graag wilt dat uw kind op een stoelverhoger zit dan dient u deze, voorzien van
naam, 's morgens mee naar school te nemen.
https://www.anwb.nl/auto/themas/kinderen-in-de-auto/kinderzitje-de-regels

OPEN INLOOP
Herinnering: Aanstaande donderdag staat vanaf 8:15u de koffie weer voor u klaar! U als ouder bent
van harte welkom. Om 9:00u is de inloop afgelopen.

SCHOOLFEEST
Op 17 mei 2019 organiseren de leerlingen van de leerlingenraad een schoolfeest. Het feest is
verdeeld in 2 stukken: Groep 1 tot en met 3 mag van 17:00-18:15u komen en groep 4 tot en met 8
mag van 18:15-20:00u komen. (Het wisselmoment is tussen 18:00 en 18:30u en de kinderen van
groep 1 tot en met 3 worden gebracht en opgehaald door de ouders/ verzorgers. Die melden zich af
bij de aanwezige leerkrachten.) Het thema van het feest is 'games'. De kinderen mogen verkleed
komen, maar is natuurlijk niet verplicht. Tijdens het feest zal dj Dennis Neuschwanger muziekplaatjes
draaien in de gymzaal. Ook zorgt de leerlingenraad voor wat te snoepen en te drinken. Het feest is
niet verplicht, maar we hopen natuurlijk dat er veel kinderen komen.
Info: leerlingenraad

BIBLIOTHEEK AANZET
Onze school werkt nauw samen met De Bibliotheek AanZet. Zo hebben we de beschikking over een
schoolbibliotheek en kunnen we online boeken reserveren en deze in de bieb van Giessenburg en
omstreken ophalen en terug brengen.
Ook mogen we een aantal keer per jaar met de verschillende groepen aan activiteiten deelnemen.
Deze activiteiten worden aangeboden in zogenoemde ‘leskisten’ of worden gegeven door onze
bibliotheekconsulent. Inge van der Kolk is onze bibliotheekconsulent en zij is dé verbindende factor
tussen school en de bibliotheek.
Zij heeft dit schooljaar diverse lessen verzorgd op school maar we gaan
dit schooljaar ook nog een uitstapje maken naar de bieb in Hardinxveld.

VERVOER
Voor een aantal uitstapjes die we dit schooljaar nog gaan ondernemen zijn we op zoek naar ouders
die willen rijden bij de volgende excursies:
Groep
6-7-8
1-2-3
1-2-3-4

Datum
17/06
18/06
20/06

Activiteit
Bezoek aan de bibliotheek in H’veld
Bezoek aan de bibliotheek in H’veld
Bezoek aan de boerderij

Tijd
13:30-14:30
10:45-11:45u
13:15-14:15u

Aanmelden
nwallaard@o2a5.nl
lklijn@o2a5.nl
lklijn@o2a5.nl
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ACTIVITEITEN
Donderdag 9/05
Maandag 13/05
Woensdag 15/05
Donderdag 9/05
Donderdag 16/05
Vrijdag 17/05
20/05 – 23/05
Donderdag 23/05
Donderdag 30/05
Vrijdag 31/05
Dinsdag 4/06
Woensdag 5/06
Donderdag 6/06
Maandag 10/06
Woensdag 12/06
Donderdag 13/06
Donderdag 20/06
Donderdag 20/06
Vrijdag 21/06
Donderdag 27/06

Open inloop
Start CITO periode 2
Unit 1-2-3 vrij!
* Schaken groep 5 t/m 8 18:30-19:30u
* Speelkamer 15:15-17:00u
Schoolfeest
Avondvierdaagse
* Schaken groep 5 t/m 8 18:30-19:30u
Hemelvaartsdag = vrij!
Leerlingen zijn deze dag vrij!
Ouderraadvergadering
Game on voor groep 7/8 9:00-11:05u
* Schaken groep 5 t/m 8 18:30-19:30u
2e Pinksterdag = vrij!
* GiGa Bingo in samenwerking met de speeltuinvereniging
* Speelkamer 15:15-17:00u
Poetsavond
Bezoek aan De Heihoeve
Studiedag: leerlingen zijn deze dag vrij!
Molenlandendictee
* = buitenschoolse activiteit

Met vriendelijke groet,
het team van ‘Het Tweespan’
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