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Agenda
Maandag 16 maart

Start E-waste race

Donderdag 19 maart

Kangoeroewedstrijd

Woensdag 25 maart

Grote rekendag

Vrijdag 27 maart

Bulletin

Donderdag 9 t/m maandag 13 april

Vrij ( studiedag en Pasen)
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Vakanties 2020-2021
In de GMR zijn de vakanties van 2020-2021 vastgesteld. Daarnaast hebben we besloten dat voor elke
vakantie de kinderen vrij zijn v.a. 12:30 uur. Komend jaar is een lang schooljaar. Dat betekent dat we
nog 8 losse vrije dagen in te plannen hebben. Deze moeten we nog inplannen in overleg met de MR.
Hieronder vindt u alvast de vakanties en halve vrijdagen. De overige 8 dagen volgen later dit jaar.

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Koningsdag
Meivakantie
2ePinksterdag
Zomervakantie

19-10-2020 t/m 23-10-2020
21-12-2020 t/m 1-1-2021
15-02-2021 t/m 19-2-2021
27-4-2021
3-5-2021 t/m 14-5-2021
24-5-2021
16-7-2021 t/ m 5-9-2021

Vrijdag 16-10, 18-12, 12-2, 30-4 en 23-7 zijn de leerlingen vanaf 12:30 vrij.

Verlof Eline Boerenkamp en overnemen taken IB (interne begeleiding)
Juf Eline gaat vanaf 20 maart met zwangerschapsverlof. Haar taken zijn verdeeld over verschillende
collega’s. Juf Liedeke, die vervangt in groep 7, zal op de vrijdagen ook bij IB ondersteunen.
De vrijdagen in groep 5 worden overgenomen door juf Melanie.

Studiedag 2-3-2020
Afgelopen maandag hebben we met het team weer een studiedag gehad. ‘s Ochtend hebben we het
gehad over onze nieuwe rapporten en de gesprekscyclus. Ook de formatie en de besteding van de
werkdrukgelden zijn besproken met elkaar. “s Middags is er gewerkt in verschillende groepen: groep
5 t/m 8 is aan de slag gegaan met Blink, groep 3-4 heeft een nieuw thema voorbereid en groep 1-2
heeft nagedacht over een nieuwe inrichting van de lokalen.
Daarna hebben we o.l.v. de werkgroep maakonderwijs, een nieuw thema besproken en geoefend
met ‘hogere orde denkvragen’ stellen. Bij hogere orde vragen en opdrachten zijn, voor het antwoord
of de uitvoering ,de vaardigheden analyseren, evalueren of creëren nodig. Het zijn vragen en
opdrachten die zich richten op:
-Stimuleren van leerlingen om verder en meer kritisch na te denken
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-Stimuleren van het probleemoplossend denkvermogen
-Ontlokken van discussie
-Stimuleren van leerlingen om zelfstandig op zoek te gaan naar informatie

Gezocht; nieuwe penningmeester voor de Stichting Eupengelden.
Heb jij gevoel voor cijfertjes? Kun jij een begroting opstellen en handig met excel omgaan?
Je voornaamste taak is het innen van de oudergelden in het begin van het schooljaar. De school zorgt
voor de brieven e.d. Dat kost je 2 avonden werk. Daarna krijg je wel eens een factuur doorgestuurd
vanuit de administratie van de school, die je betaalt. Je houdt gedurende het schooljaar de begroting
in de gaten en geeft advies over de hoogte van de ouderbijdrage aan de MR. Dit kost je enkele uurtjes
per maand. Aan het einde van het jaar maak je de balans op en wordt alles gecontroleerd door de
kascommissie.
Voor vragen kun je terecht bij Claudia Ordonez (huidige penningmeester en mama van Luciana groep
7A) of bij Danielle Hoogsteder (voorzitter MR).

Klooikoffers
Op school besteden we volop aandacht aan Wetenschap en Techniek, ontwerpend leren en
maakonderwijs. Mocht u het net als wij belangrijk vinden dat kinderen leren omgaan met
gereedschappen, leren ontwerpen, creatief aan de slag gaan met techniek of leren programmeren,
maar heeft u geen idee hoe u dit kunt aanpakken of heeft u zelf niet de juiste materialen om hiermee
aan de slag te gaan? Dan zijn er vanaf nu klooikoffers op school te leen!
Hoe werkt het?
Iedere donderdagmiddag van 14:45 uur tot 15:15 uur is er iemand in de bibliotheek aanwezig waarbij
u samen met uw kind een klooikoffer kunt komen lenen. De koffer mag een week lang gebruikt
worden. Op donderdagochtend
tussen 8:35 uur en 8:45 uur kunt u
de koffer weer in komen leveren.

We zouden het heel erg leuk vinden
als je ons een foto mailt van je
resultaat of ervaring!
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Even voorstellen
Hallo! Graag wil ik me aan jullie voorstellen. Mijn naam is
Ramona en ik kom de komende paar maanden stage lopen in
groep 8 (op maandag) en in groep 4 (op vrijdag).
Ik heb 2 dochters, Fleur en Lieke. De oudste, Lieke (8 jaar), heeft
hier ook op school gezeten bij de kleuters. De afgelopen 2,5 jaar
hebben wij in Spanje gewoond waar mijn dochters samen met
mij geleerd hebben om Nederlands te leren lezen en schrijven.
Dat was zo leuk, dat ik bedacht heb dat ik stage wil komen lopen
om daarna in september de opleiding te gaan starten en juffrouw
te worden. Ik vind het ontzettend leuk om te gaan beginnen en
om vele oude bekende en nieuwe kinderen te ontmoeten!

Jarigen
Tot aan het volgende bulletin zijn de volgende leerlingen jarig.
Gefeliciteerd en een gezellige dag!
13-3 Joris 7B
13-3 Stijn 4A
16-3 Rohat 6
16-3 Lena 1-2B
18-3 Warish 1-2C
19-3 Joshua 6
19-3 Ceyhun 7A
23-3 Yigit 1-2A
24-3 Sanne 4A
28-3 Levi 1-2C
29-3 Henry 8A

Fijn weekend!
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