Nieuwsbrief 18
17 juni 2019

Verkeersbrigadiers: Laatste oproep!
Allemaal ontzettend bedankt voor het meedenken en vooral voor de aanmeldingen! Het rooster is
bijna helemaal ingevuld. Tijdens het zoeken naar nieuwe brigadiers is er alleen nog een nieuwe
vacature ontstaan:



Vrijdagmiddag 14.15 bij de Puntbrug.
Verder zijn extra reserves nog steeds van harte welkom!

De verkeersbrigadiers mogen ook best opa’s en oma’s zijn die dat leuk vinden!
Zou u deze laatste plaats voor ons in kunnen en willen vullen? Geef dat dan vandaag nog door, zodat
u morgen nog aan de cursus mee kan doen.
De cursus voor nieuwe brigadiers wordt morgenvroeg om 9.00 op school gegeven, opgeven kan
dus nog net!
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Kind op Maandag
Elia heeft aan koning Achab verteld dat hij beter God kan aanbidden dan Baäl. Ook het volk Israël
moet partij kiezen bij het altaar op de Karmel.
Week 25: 17 t/m 21 juni 2019
De God van koning Achab: I Koningen 18: 20-29
De God van Elia: I Koningen 18: 30-40
Regen: I Koningen 18: 41-46
Je zou bijna vergeten dat Elia ook een mens is. Hij heeft veel achter de rug en nu moet hij ook nog
vluchten voor koningin Izebel. Maar dan komt God hem te hulp. Is alleen zijn hetzelfde als eenzaam
zijn? Hoe kunnen we elkaar helpen als we ons eenzaam voelen?
Week 26: 24 t/m 28 juni 2019
Elia is uitgeput: I Koningen 19: 1-8
Op de Horeb: I Koningen 19: 9-18
De roeping van Elisa: I Koningen 19: 19-21

Groepenverdeling 2019-2020
In de bijlage vindt u de groepenverdeling voor het schooljaar 2019-2020. De ouders van groep 2
ontvangen daarbij ook een overzicht met daarin de groepenverdeling voor de groepen 3a en 3b.
In het overzicht is ook te zien dat er formatie over is. Deze formatie wordt ingezet om extra hulp te
kunnen bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Per twee groepen is er een leerkracht een
ochtend vrij geroosterd om daarmee aan de slag te gaan.
Mocht u vragen hebben over de groepenverdeling, bent u natuurlijk altijd van harte welkom om
langs te komen.

Trakteren bij een verjaardag
Op een grote school worden natuurlijk ook veel verjaardagen gevierd. Nu is het zo dat kinderen,
nadat ze hun verjaardag in de klas gevierd hebben, met een traktatie de klassen rond mogen gaan.
Ondanks dat we dat een erg leuk gebruik vinden, levert het wel een heel groot praktisch probleem
op. Al deze jarigen kloppen aan in klassen waar op dat moment les gegeven wordt en dat kan soms
ook erg ongelegen komen of storend zijn. Daarom hebben we in het team afgesproken dat we vanaf
volgend schooljaar de verjaardagen in de eigen klas en alleen met de eigen leerkracht vieren. De
jarige krijgt dan namens alle meesters en juffen een kaart, u hoeft dan dus ook geen traktatie voor
de leerkrachten meer mee te geven. We hopen op uw begrip voor deze verandering.
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Agenda
17 juni
18 juni
26 juni
1 juli
5 juli
9 juli
12 juli

Tienminutengesprekken
Tienminutengesprekken
Meesters & Juffendag (om gezamenlijk alle
verjaardagen te vieren)
Volgende nieuwsbrief
Tweede rapport mee
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag, alle kinderen zijn om
10.30 vrij!
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