Belangrijke data:
-

22 mei: Tweede Pinksterdag
23 mei: schoolreisjes groep 1 t/m 7
24-26 mei: schoolkamp groep 8

Jarigen deze week:
- 20 mei: Naira Adeeko uit groep 7
- 21 mei: Ryan Last uit groep 4

We wensen jullie een fijne dag!!!

Wieltjesdag:
De eerst volgende datum is:
- Donderdag 31 mei.

Kanjerregel volgende week:
We vertrouwen elkaar.

Algemeen
Meivakantie
De meivakantie is achter de rug. We kunnen deze vakantie ook wel zomervakantie
noemen. Wat hebben we prachtig weer gehad. Nu aan de slag met de laatste zaken. Zo
hopen we u binnen niet al te lange tijd een ‘plattegrondje’ te kunnen sturen, waarin we
de volgende stappen m.b.t. de nieuwbouw bekend maken.
Ouderbetrokkenheid 3.0

In het afgelopen schooljaar is er een tweetal panelgesprekken met ouders geweest. Het
eerste thema was ‘waarden en normen’. Tijdens de tweede avond hebben we gesproken
over de manier waarop ouders hun kinderen kunnen ondersteunen bij het leren
(waaronder het huiswerk maken)
Naar aanleiding van de eerste avond konden wij constateren dat ouders en school niet
heel verschillend tegen waarden en normen aankijken. We hebben gekeken hoe we de
waarden en normen hebben ‘vertaald’ naar regels. Daarbij constateerden we dat we wel
erg veel regels hadden die met de kinderen besproken moesten worden. Daarom hebben
we besloten dat we het aantal regels willen verminderen. We blijven de kanjerregels
hanteren. Daarnaast komen er een klein aantal kapstokregels die we gaan gebruiken om
elkaar aan te spreken. Als ik het heb over ‘we’, dan ebben we het ook over de
leerlingenraad. Aan hen is gevraagd om uit een aantal voorbeelden het beste te kiezen.
Tijdens de laatste panelavond waren er een zestal zaken die de aanwezige ouders als
advies aan de school hebben meegegeven. In de vergadering van de regiegroep die
afgelopen maandag is geweest, zijn er drie gekozen waar we op korte termijn mee aan
de gang gaan. Dit zijn:


Ouders kunnen online het huiswerk van de kinderen bekijken.




We gaan links op de website plaatsen naar leuke onderwijsleermiddelen
We willen uitleg geven van de door de school gebruikte uitlegmanieren.

Schoolreis en schoolkamp
Dinsdag is het weer zo ver! De groepen 1 t/m 7 gaan op schoolreis! We hopen natuurlijk
op mooi weer. In een ander schrijven wordt u op de hoogte gesteld van vertrek- en
terugkeertijden.
En voor groep 8 is er dan het lang verwachte schoolkamp. Zij reizen woensdag weer af
voor (waarschijnlijk) drie spetterende dagen in Grou. Allemaal heel veel plezier
gewenst.
Korfbal
En ook onder alweer zeer prettige weersomstandigheden is het korfbaltoernooi weer
van start gegaan. Het is een feest om de kinderen met zoveel plezier bezig te zien. Wat
de resultaten ook mogen zijn, dit plezier is al een belangrijke prijs! Alle moeders en
oma’s die helpen bij de begeleiding: heel hartelijk bedankt.

Home-Start en Steunouder
In samenwerking met de gemeente Kampen starten 2 projecten met vrijwilligers voor
gezinnen die behoefte hebben aan ondersteuning. We willen u hier graag in deze
nieuwsbrief iets over vertellen. Het gaat over het project Home-Start en over het
project Steunouder.

Kampen

Heb je een plekje over in je hart, huis, gezin en agenda?
Sinds november 2017 zijn we gestart met het project Steunouder binnen de gemeente
Kampen. Steunouders zijn vrijwilligers die hun huis en hart open stellen voor kinderen
van wie de ouders de opvoeding tijdelijk als pittig ervaren. Dit geeft ouders ruimte om
even op adem te komen, terwijl het kind tijd en aandacht krijgt van de Steunouder. We
zijn op dit moment hard op zoek naar Steunouders in Kampen die een kind een dagdeel
of een aantal dagdelen per week willen opvangen!
Ook als je je als ouder overbelast voelt en graag ondersteuning zou willen van een
Steunouder, kun je contact opnemen met Marian Holthuis, coördinator steunouder
Kampen via 06-30026577 of steunouder@kampen.nl. Meer informatie is er ook te
vinden op facebook:
https://www.facebook.com/Steunouder-Kampen-1980183418952805/

Ben jij die ouder die 2 of 3 uur per week de tijd heeft om een collega-ouder te
ondersteunen?
Voor Home-Start zijn we op zoek naar vrijwilligers die wekelijks thuis komen bij
gezinnen met kinderen tussen 0-12 jaar. Ze ondersteunen de ouders met de vraag die zij
hebben. Ons uitgangspunt is dat als ouders (weer) goed in hun vel zitten, dit een positief
effect heeft op de kinderen. Met een luisterend oor, het delen van je ervaringen, een
praktische instelling en optimistische levenshouding kun je zo veel betekenen voor een
ander!
Of misschien heb je juist behoefte aan deze ondersteuning omdat het opvoeden je
zwaar valt?
Neem dan contact op met Liesbeth Oostra, coördinator Home-Start , 06-51689673 of

Home-Startkampen@icare.nl. Voor meer informatie kun je ook kijken op de website
www.home-start.nl of ons Facebook.

Zending: doen we mee?
Blijven we meesparen voor Danyelu? Nogmaals:
alle kleine beetjes helpen! Alvast bedankt!

Kind op Maandag

We hebben deze week geluisterd naar het verhaal van Pinksteren: Jezus had de Heilige
Geest beloofd als Trooster voor de discipelen. Hij maakt ze ook sterk om het werk te
doen: het Evangelie vertellen aan de wereld, hoe moeilijk of gevaarlijk het ook zou
worden. Iedereen moet het horen: Jezus is gestorven en opgestaan, er is hoop en
redding dankzij Hem, eeuwig leven met de Heere voor wie in Hem gelooft!
Volgende week gaan we verder met de Bijbelvertellingen over koning Saul.

Nieuws uit de groepen
Nieuws uit groep 1/2:
De vakantie is alweer voorbij. Wat gaat dat toch snel hè! Gelukkig mochten we allemaal
weer gezond op school komen. We hopen dat u/jullie allemaal genoten hebben van het
mooie weer en de vrije tijd.
Ouders, morgen (vrijdag), mag u uw kind/eren vanaf
kwart voor 9 bij de Speelpoort brengen en om kwart
voor 12 weer ophalen. De juffen Angela, Kim, Nelleke
en Willi vieren hun verjaardagen. We hopen dat het
een gezellige morgen gaat
worden!

Zoals u al hebt kunnen lezen, gaan we dinsdag 22 mei op schoolreisje.
We vertrekken om 9 uur en hopen om 3 uur 's middags weer op school
terug te zijn. Uw kind/eren hoeft/hoeven niets mee te nemen, voor
eten en drinken wordt gezorgd.
Uw kind mag het t-shirt van school aan, zodat we de kinderen heel
snel kunnen zien.
U mag het shirt woensdag ongewassen weer mee naar school geven.

Nieuws uit groep 3:
Aanstaande vrijdag 18 mei werkt juf Angela in groep 3.
Op deze dag vier ik mijn verjaardag samen met juf Willi, juf
Nelleke en juf Kim. Deze vrijdagochtend nodig ik alle kinderen
van groep 3 uit in speeltuin De Speelpoort,
Engelenbergplantsoen 5 in Kampen. U kunt uw kind/eren brengen
tussen 8.45 uur en 9.00 uur.
De kinderen hoeven deze morgen geen eten en drinken mee te
nemen. Daar zorgen wij voor. U mag uw kind/eren weer ophalen
om 11.45 uur en hopen er een gezellige morgen van te maken!
Deze week is het korfbaltoernooi. De kinderen uit groep 3 die mee doen zetten zich
enorm in! Een feest om naar te kijken  Wij zijn enorm trots! En willen in het bijzonder
de trainsters bedanken voor hun inzet de afgelopen periode.
Mocht u vanavond nog willen kijken? Groep 3 speelt om 18.20 uur tot 18.35 uur hun
laatste wedstrijd van deze week!
Dinsdag 22 mei gaan wij samen op schoolreis!
De klassenmoeders, Marlies en Suzanne, gaan met ons mee als begeleiding. De klas
wordt ingedeeld in drie groepjes. Gedurende de dag blijven de kinderen bij de ouder of
leerkracht. Wij eten gezamenlijk. Zou u uw kind/eren eventueel extra drinken mee
willen geven voor de dag? Geld is niet nodig aangezien de kans op het verliezen groot is.
De kinderen dragen deze dag het KES shirt. Verdere info leest u in de toegestuurde
brief van vandaag.
Op donderdagmiddag 31 mei gaan wij naar Kalter in IJsselmuiden. De kinderen krijgen
een rondleiding en mogen zelf aardbeien plukken. Wij zijn uitgenodigd van 13.30 uur tot
15.00 uur. U krijgt de mogelijkheid om zich op te geven om te rijden via de groepsapp
van de klas!
Op maandag 4 juni starten wij met de Cito toetsen eind groep 3.

Alleen die dag nemen wij een Cito af en in verband met de avondvierdaagse verder die
week niet meer. Wij gaan in de week van 11 juni verder en hopen het in de week er na af
te ronden. Welke toetsen nemen wij weer af?
Spellingtoets, woordenschattoets, rekentoets en twee leestoetsen (woordjes lezen én
verhaal lezen).
feest

feest

feest

feest

feest

feest

feest

In de meivakantie ben ik jarig geweest. Dat wil ik graag vieren met groep 3, en wel op
woensdag 6 juni aanstaande.

We gaan het (deels) vieren op de Kinderboerderij!
Voor het brengen en weer halen naar en van de Kinderboerderij ben ik op zoek naar
ouders in het bezit van een auto, die tijd (en zin) hebben om ons te brengen en/of te
halen. Laat u weten of u kunt rijden?
Ik wil graag om 9.15 uur vertrekken van school en om 11 uur gaan we weer verzamelen en
terug naar school.
De kinderen hoeven deze ochtend geen eten en drinken mee te nemen, want wie jarig is
trakteert .
Groetjes, (juf) Margreet

Nieuws uit groep 4:
Er is deze week geen nieuws uit groep 4.

Nieuws uit groep 5:
Nu ik dit stukje typ, zitten we midden in de korfbalweek: wat speelt ons groep-5-team
enthousiast en goed!!! Natuurlijk wil ik de korfbaltrainsters (moeders van Collin en
Jeron) heel hartelijk danken voor hun leuke en leerzame trainingen: fantastisch!!! En ook
een compliment aan de korfballers, die zo goed hun best doen en bij de tweede
wedstrijd met duwende en best vervelende tegenstanders ook nog eens lieten zien wat
“fair play” inhoudt. We zijn ontzettend trots op jullie, jullie hebben laten zien dat jullie
echte kanjers zijn!
Dinsdag 22 mei willen we samen op schoolreis naar Slagharen. De kinderen hebben een
brief meegehad met de laatste mededelingen. We moeten om kwart voor 9 op school
zijn en om 5 uur hopen we weer terug te zijn. We hebben er al heel veel zin in!

Met rekenen oefenen we met grote deelsommen, vooral ook in de vorm van een
verhaaltje: Er zijn 480 koeken en die moeten verdeeld worden over 6 dozen. Hoeveel
koeken moeten er dan in één doos komen? En die koeken zitten weer in pakjes van 10.
Hoeveel pakjes van 10 zijn dat dan per doos?
Bij taal gaan we verder naar thema 7: “Smaak”. Volgende week vertel ik er meer over!

Spreekbeurten:
- Vrijdag 18 mei: Hans
- Donderdag 24 mei: Joop
- Vrijdag 25 mei: Dyon
Vooruitblik:
- Maandag 21 mei: Tweede Pinksterdag
- Dinsdag 22 mei: Schoolreis naar Slagharen
- Donderdag 24 mei: Huiswerk (tafelwerkblad) inleveren

Nieuws uit groep 6:
Er is deze week geen nieuws uit groep 6.

Nieuws uit groep 7:
Er is deze week geen nieuws uit groep 7.

Nieuws uit groep 8:
Kampioen van de week
De kampioen van de week is Luca! Luca is kampioen in een goede vriend zijn, voetballen
en grappig zijn.
Musical
De afscheidsavond (musical) van groep 8 wordt verplaats van maandagavond 16 juli naar
donderdagavond 12 juli.
Kamp
Maandag 14 mei hebben de leerlingen de laatste brief meegekregen met informatie over
kamp. Zou u ook allemaal een kopietje van de zorgpas van uw kind aan juf Melissa willen
geven?

Volgende week
Is er geen nieuws uit groep 8 i.v.m. kamp.
Belangrijke data:




Individuele datum: spreekbeurt
31 mei: toets topografie E (level 13, 14 en 15)
5 juni: dictee thema 7: www.schoolbordportaal.nl > taal > spelling > spelling l
oefenen en dictee of spelling l spelletjes > taal actief 4 > groep 8 > 27 l i, 28
l ig, 29 l lijk, 30 l heid en 31 l teit

