Nieuwsbrief mei 2018
Beste ouders en verzorgers,
Hierbij sturen wij u de nieuwsbrief van mei. Wegens de meivakantie en Hemelvaart zijn
we intussen al wat verder in de maand. Een aantal activiteiten hebben reeds
plaatsgevonden. Zo hebben de kinderen van groep 6 gisteren hun Trapvaardigheid
kunnen oefenen. De kleuters hebben feest gevierd tijdens de Juffendag in de speeltuin en
de kinderen van groep 4 en 4-5 hebben gisteren en vandaag een MMA-workshop gehad.
Verder in deze nieuwsbrief aandacht voor het volgende:
-

Wij feliciteren in de maand mei;
Mad Science groep 3 t/m 8;
Vrij op 2e Pinksterdag;
Soldaten in de klas;
AVG-formulieren;
Schoolreis groep 6 en 7;
Fietscontrole groep 7;
Schoolfotograaf;
Op tijd naar school komen;
Overblijfnieuws;
Avond4Daagse;
Schoolplein dependance;
Start zomervakantie;
Kinderopvang Mamaloe
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Mad Science groep 3 t/m 8
Morgen, 18 mei, zullen de professoren van Mad Science weer
een mooie show komen geven voor de groepen 3 t/m 8.
Zij zullen de kinderen verrassen met wonderlijke zaken vanuit
de wetenschap. De kinderen zullen na afloop een flyer
meekrijgen waarop aangegeven kan worden of uw zoon/dochter
interesse heeft voor meer Mad Science lessen/workshops.
Deze vinden plaats na schooltijd en zijn voor eigen kosten.
Tweede Pinksterdag vrij
Aanstaande maandag, 21 mei, is het Tweede Pinksterdag en zijn alle kinderen vrij.
Soldaten in de klas
Dinsdag 22 mei a.s. zullen een aantal soldaten vanuit
de Koninklijke Landmacht groep 6-8A, groep 7A en
groep 8B bezoeken. Zij komen een presentatie geven,
zullen vragen van de kinderen beantwoorden en
uiteraard is er ook tijd voor een foto.
De presentatie bij de kinderen van groep 8B duurt tot
ongeveer 12 uur, uw zoon/dochter zal dus iets later
middagpauze hebben.
AVG 25 mei 2018
Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywetgeving in, de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegeven
(Wbp) en geldt voor heel Europa. Voor scholen betekent dit dat wij bewuster moeten
omgaan met gegevens van leerlingen en medewerkers. Het doel is om de privacy van uw
kinderen en onze medewerkers goed te blijven beschermen.
U heeft hierover reeds een brief van ons ontvangen, een social
media reglement én een toestemmingsformulier voor de publicatie
van beeldmateriaal van uw kind(eren). Mocht u dit formulier nog
niet hebben ingeleverd, dan vragen wij u dringend dit per
omgaande te doen. Wij móeten voldoen aan onze wettelijke
verplichtingen en hebben deze toestemmingsformulieren van álle kinderen nodig.

Schoolreis groep 6 en 7
Op dinsdag 29 mei a.s. gaan de groepen 6 en 7 op schoolreis naar het Archeon in Alphen
aan de Rijn. Ze zullen hier interactief de geschiedenis gaan ervaren. De ouders van de
kinderen van deze groepen zullen nog nader geïnformeerd worden over de invulling van
deze dag.
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Fietscontrole groep 7
Op vrijdag 8 juni a.s. is het praktijk fietsexamen voor de kinderen
van groep 7. In voorbereiding hierop zal Jan Hermes op donderdag
31 mei a.s. de fietsen van de kinderen controleren. Wilt u erop
toezien dat uw zoon/dochter die dag met de fiets naar school komt ?
Schoolfotograaf
Op donderdag 31 mei a.s. komt Foto Koch groepsfoto’s maken. Vóór de middagpauze
zullen er al wat groepen op de foto gaan, de overige groepen zijn ’s middags aan de
beurt. U heeft hier verder geen omkijken naar, want een en ander gebeurt onder
schooltijd.
Direct ná schooltijd wordt tevens de afscheidsfoto van de groepen 8
schoolverlaters gemaakt.
Omdat wij deze dag alleen groepsfoto’s laten maken, wordt door Foto
Koch verzocht om contante betaling van 6 euro. Dit kan worden
ingeleverd bij de groepsleerkracht.

Op tijd naar school
Graag willen wij u vragen uw zoon/dochter op tijd naar school te brengen of te laten
komen. Heel regelmatig zijn kinderen té laat op school, wordt de les verstoord of is de
toets al begonnen én is het heel vervelend voor het kind zelf om als laatste binnen te
komen. Te laat komen wordt geregistreerd, als dit té vaak gebeurt, zijn wij genoodzaakt
dit te melden bij de leerplichtambtenaar.
Dependance: start 8.35u (hiervóór 10 minuten inloop), middag start
uiterlijk 13.05u (deur gaat open om 12.55u)
Hoofdgebouw: start lessen : ochtend: 8.30u, middag 13.00u.

Overblijf
Graag uw aandacht voor wat zaken vanuit de overblijf:




We zitten nu in blok 8, hierna volgt een normaal blok 9 en tot slot een klein (half)
blok 10. Dit vanwege het feit dat de zomervakantie dan begint. Dit kleine blok 10
kost 12 euro voor de onderbouw (3x per week overblijven) en 14 euro voor de
bovenbouw (4x per week overblijven). Houdt u hier dus rekening mee dat u niet
teveel geld overmaakt voor blok 10.
Met name de meisjes van groep 7 hebben enige tijd geleden aangegeven dat de
kinderen graag ander drinken zouden willen bij de overblijf. Wij hebben besloten
over te stappen van Wicky op siroop van RAAK. Deze verandering zal binnenkort
plaatsvinden. Wij moeten namelijk eerst de voorraden opmaken. De meisjes is
gevraagd onderzoek te doen naar welke smaken de voorkeur hebben en uiteraard
gaan we hier rekening mee houden. We vinden het namelijk heel erg leuk dat ze
zo hebben willen meedenken en helpen en we zo ook rekening houden met de
overblijvers. Bovendien is het in het kader van een gezonde school positief om
hierop over te stappen.
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Al vaker hebben we u gevraagd gezond eten mee te geven voor tijdens de
overblijf. Snoepen hoort daar niet bij. Liever zien we behalve broodjes wat fruit of
rauwkost in de trommeltjes. 1 snoepje willen we nog door de vingers zien, maar
wilt u erop letten dat dit niet méér wordt? Anders zullen wij dit mee terug naar
huis geven.

Avond4Daagse
Als wij de nieuwsbrief van juni versturen, zitten we al middenin de
week van de avondvierdaagse. Daarom willen we deze hier alvast
even noemen.
De avondvierdaagse vindt dit jaar plaats van dinsdag 5 t/m vrijdag 8
juni a.s. (en niet zoals u gewend bent van maandag t/m donderdag).
Als school zijnde lopen wij overigens niet mee met groepen, wel zullen wij de kinderen
uiteraard toejuichen vanaf de zijlijn.

Schoolplein dependance
De kleuterouders zal het na de meivakantie
waarschijnlijk direct zijn opgevallen. Tijdens de
meivakantie is het schoolplein een stuk gezelliger
geworden. Er zijn mooie bomen geplant, zodat het
een stuk groener overkomt. Hopelijk gaan de bomen
goed groeien, zodat we hier snel kunnen gaan
profiteren van wat extra schaduw.

Start zomervakantie
Op vrijdagmiddag 6 juli a.s. begint onze zomervakantie. Dit betekent dat álle kinderen
alleen de ochtend naar school hoeven te komen. De eerste schooldag van het nieuwe
jaar is op maandag 20 augustus a.s.
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Kinderopvang Mamaloe
De Zeebonken
Beste allemaal!
We gaan alweer richting der zomer en dat betekent dat we ook vaak buiten spelen.
Bij zomer hoort ook lekker een ijsje eten. En dat doen wij dan ook.

Soms gaat het wel eens een beetje fout met zo’n druppend ijsje en kan het zijn dat de
kleding vies wordt. Daarom zijn wij op zoek naar reservekleding voor de BSO. En dan
vooral voor de leeftijdsgroep van 4 tot 6 jaar.

We zijn ook op zoek naar reserve-ondergoed voor jongens en meisjes!
En……

Verkleedkleren zijn ook welkom !!

Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de nieuwsbrief van mei. De volgende
nieuwsbrief kunt u verwachten op donderdag 7 juni a.s.

Met vriendelijke groet,

Team De Krabbenkooi
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