Nieuwsbrief 13 mei 2022

Algemeen
Afspraken en schooltijden
Inmiddels loopt het allemaal weer als een trein. Ook nu de aanleg van het groene plein klaar is. Fijn
om te zien hoe soepel de ouders meebewegen met de nieuwe afspraken.
Hieronder nog even alle afspraken bij elkaar.
Ouders en kinderen van de groepen 1 tot en met 3 verzamelen op het kleuterplein. De andere
kinderen verzamelen op het grote plein. We gebruiken weer de gewone ingangen. Groepen 1 t/m 3
gaan naar binnen op het kleuterplein. De groepen 3, 4 en 5a via de hoofdingang. De groepen 5b, 6, 7
en 8 via de bovenbouwingang.
Dit betekent ook dat we de nooddeuren niet meer gebruiken.
Ouders mogen ook weer gewoon de school in zonder aan te bellen.
’s Morgens komen de leerkrachten van de groepen 1 t/m 5 om 8.20 uur op het plein om de
leerlingen welkom te heten.
Vlak voor 8.30 uur gaan de groepen 3 t/m 5 naar binnen, zodat er om 8.30 uur gestart kan worden
met de lessen. Kleuters gaan om 8.30 uur naar binnen. Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 mogen
zelfstandig naar binnen.
Groene schoolplein
We hebben wel echt pech dat het zo droog is. We sproeien superveel en we zien dat het gras een
beetje op begint te komen. Maar het gaat minder hard dan we hadden gehoopt. Dit betekent dat we
de speeltoestellen nog niet in gebruik gaan nemen. Wanneer de kinderen er nu op zouden lopen,
glijdt ook het zand weg op de heuveltjes. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. We moeten dus nog
even geduld hebben. Misschien na de Hemelvaart/Kermis/Pinkstervakantie (HKP vakantie). Dus geef
ook thuis aan bij de kinderen dat ze in het weekend niet op het net aangelegde plein spelen.
PBS/The Leader in Me
Hieronder vindt u enkele afspraken die gelden in school. Dit zijn de
gedragsverwachtingen. Achter deze gedragsverwachting staan de mogelijke
consequenties. Dit is de maatregel wanneer een leerling zich niet aan de afspraak houdt.
De reactieprocedure is: eerst vragen “Wat is de afspraak?”, daarna 2 keer waarschuwen
en bij een derde keer de maatregel/consequentie toepassen. Mogelijk kunt u ook thuis
afspraken toepassen die ook op school gelden.
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Gewenst gedrag:
Klaslokaal
Ik gebruik vriendelijke woorden.

Maatregel bij niet naleven:
Reactieprocedure, bij derde keer overtreden:
excuus aanbieden, bij ernstig grof taalgebruik
op laten schrijven wat er gezegd is en wat er
gezegd had moeten worden.

Gebruik computer
Ik gebruik websites die zijn goedgekeurd
Ik houd mij aan de opdracht
Ik zorg dat iedereen rustig kan werken

Twee weken geen computer
Reactieprocedure, bij derde keer overtreden:
naar aanleiding daarvan met de leerkracht in
gesprek, de leerkracht bepaalt de consequentie.

Gangen
Ik loop rustig
Ik hou mijn handen en mijn voeten bij mezelf
Ik gebruik mijn pinkstem

Aula en gang als werkplek
Ik houd mijn handen en voeten bij mezelf
Ik gebruik mijn pinkstem
Ik houd rekening met anderen
Ik schuif mijn stoel/kruk aan
Ik laat mijn werkplek netjes achter
Ik ga direct terug naar de klas als ik klaar ben

Reactieprocedure, bij derde keer overtreden:
volgende keer niet naar de aula.
Terug en aanschuiven.
Opruimen
Melden bij de juf en volgende keer stopwatch
aan

Schoolplein
Ik blijf op het plein.
We gaan naar binnen en buiten met de
juf/meester.
Het veld gebruiken we voor een teamsport.

Reactieprocedure, bij derde keer overtreden:
volgende pauze binnen blijven met werk
Reactieprocedure, bij derde keer overtreden:
volgende keer niet meedoen aan teamsport
Reactieprocedure, bij derde keer overtreden:
op dat moment niet meer deelnemen aan spel

Ik ben sportief.
Iedereen mag meedoen bij het begin van de
pauze.
Ik zorg dat iedereen fijn kan spelen.
Ik gebruik vriendelijke woorden.

Ik gebruik het materiaal waarvoor het bedoeld
is.
Ik laat het schoolplein netjes achter
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Reactieprocedure, bij derde keer overtreden:
-bij de juf of meester lopen.
- Als eerste in groep en als laatste uit de groep
- De mond dicht houden bij het in en uitlopen
van de school.

Reactieprocedure, bij derde keer overtreden:
excuus aanbieden, bij ernstig grof taalgebruik
direct naar binnen en op laten schrijven wat er
gezegd is en wat er gezegd had moeten worden.
Reactieprocedure, bij derde keer overtreden:
Direct inleveren materiaal, eventueel
vergoeden van schade.
Opruimen
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PVC in vier lokalen
In het PBS-lokaal en in de groepen 5b, 8 en in de bieb ligt nu PVC.
Het is een stuk opgeknapt. De lokalen lijken een stuk groter. Het is
ook gemakkelijker in het onderhoud. Aan het einde van de dag
veegt de klassendienst zodat het voor de schoonmaakster
gemakkelijk stofzuigen is. Wanneer er nu een beker drinken valt, is
het een kwestie van droogdweilen. Verder scheelt het ook voor
kinderen met huisstofallergie.
In de HKP vakantie wordt een start gemaakt met de gangen. Dat
wordt een grijze PVC vloer. In de zomervakantie zal dit afgerond
worden. Hiernaast een impressie van de educatieve ruimte, de bieb.
Een broedende eend in de binnentuin
Het is wel een zoekplaatje, de foto van de broedende eend. Maar moeder eend is nog steeds
aanwezig in de binnentuin. We proberen haar zoveel mogelijk met rust te laten, omdat anders de
vier eieren niet uitgebroed worden. Wel hebben we een badje geplaatst in de binnentuin, zodat er
water in de binnentuin te vinden is. Wie weet, zien we daar straks de eendenkuikens in
rondspetteren.
Helaas betekent dit voor de tuincommissie dat er niet veel gedaan kan worden in de schooltuin.
Maar het werk in de schooltuin vervangen we door onkruid wieden op het schoolplein aan de
voorzijde.

zoek de eend

de badeend

Schoolfotograaf
Dinsdag 24 mei komt de schoolfotograaf. Lees hiervoor verder bij nieuws van de oudervereniging.
Braderie bij de molen én rommelmarkt leerlingen groep 8
Zondag 22 mei is er een braderie rondom de molen van 11.00 – 16.00 uur.
Groep 8 organiseert deze dag een rommelmarkt, waarvan de opbrengst voor
de kampweek op Texel is. Jullie kunnen ons vinden op het speelplein naast de
molen. We hopen op mooi weer en veel bezoekers/kopers.
De leerlingen verkopen hun eigen spulletjes op het plein achter school, bij de
molen. De opbrengst gaat naar kamp van groep 8 op Texel. We hopen dat er
veel mensen naar de braderie komen én dat er veel verkocht gaat worden.
De braderie is van 11.00 tot 16.00 uur. Komt allen!! Zie ook onderstaand
affiche.
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Gevonden voorwerpen
De kist bij de hoofdingang zit helemaal vol met jassen, dassen, handschoenen
en allerlei andere kleding en spullen. Is een van uw kinderen iets kwijt? Loop
dan bij de hoofdingang de school even binnen. Direct rechts staat een houten
kist met alle gevonden spullen. We geven alles dat niet is opgehaald mee met
de Bag2schoolactie.

Agenda, vrije dagen en vakanties
donderdag 19 mei
maandag 23 mei
dinsdag 24 mei
woensdag 25 mei
donderdag 26 mei
t/m maandag 7 juni
woensdag 8 juni
vrijdag 10 juni

Marion afwezig ivm directeurenoverleg
start inzameling kleding Bag2school
schoolfotograaf (zie uitleg bij nieuws oudervereniging)
spreekuur Monique Krol, consultatiebureau
Hemelvaart, Kermis, Pinksterenvakantie alle leerlingen vrij
Laatste dag kledinginzameling
Volgende nieuwsbrief

Schoolfotograaf op 24 mei
Op dinsdag 24 mei komt de schoolfotograaf. Dan gaan alle leerlingen op de foto. De foto’s worden
gemaakt in de kleine gymzaal van school.
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Van14.30 tot 15.00 uur is het mogelijk om met broertjes en zusjes die nog niet op school zitten, op
de foto te gaan. De ouders zorgen er zelf voor dat ze met broertjes en zusjes op het plein bij de
molen staan. Dat is bij de achteringang van school. Daar worden de kinderen door begeleiders
opgehaald voor de foto. In verband met mogelijke afleiding mogen de ouders even buiten wachten
tot de kinderen klaar zijn met de foto. Bij slecht weer verzamelen in de grote hal bij de gymzaal.
Zorg ervoor dat de kinderen kleding dragen met vrolijke kleuren.
Ouderbijdrage
Nogmaals het dringende verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen wanneer u dit nog niet
heeft gedaan. Er staan nog grote uitgaven te gebeuren, waaronder de schoolfeestdag. Met de
bijdrage voor ieder kind hoeven we niet te bezuinigen. Is uw kind in de tweede helft van het
schooljaar op school gekomen (vanaf januari 2022), dan is de ouderbijdrage €12,50.

Bag2school
Ook dit schooljaar doen we weer mee met de inzamelingsactie van kleding.
Deze zal plaatsvinden op 23, 24 en 25 mei, 7 en 8 juni. De kleding in de zakken
(grijze vuilniszakken is ook goed) mogen in de meest linkse fietsenstalling
(gezien vanuit school) worden gezet.
Doet u dit jaar ook weer mee?
Hieronder nog een overzicht waar u de zakken mee mag vullen.
Wat mag er in de zakken zitten:
▪ Goede kwaliteit tweedehands kleding: van babyrompertje tot oma’s bloemetjesjurk en van
het te kleine dino-t-shirt tot het foute hawaïhemd van je oom.
▪ Lakens
▪ Dekens
▪ Gordijnen
▪ Knuffelberen
▪ Schoenen (per paar) samen gebonden
▪ Riemen / ceinturen
▪ Handtassen
Let wel op dat u de zakken niet te zwaar maakt en goed dichtmaakt. Liever 1 zak meer, dan 1 hele
zware zak.
Dus gooi nog niks weg, bewaar het voor ons! In de week van 24 mei mag het ingeleverd worden.
Houd de nieuwsbrief in de gaten voor de exacte data.
Alvast bedankt.

Nieuws van Zonnekinderen
Vanaf 8.30 uur inloopspreekuur jeugdverpleegkundige consultatiebureau op:
• Woensdag 25 mei
• Vrijdag 3 juni
• Donderdag 16 juni
• Vrijdag 1 juli
• Woensdag 13 juli
U kunt hier vrij binnenlopen met vragen over de groei en/of de ontwikkeling van uw kind.
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Aanleg Groen speelveld achterzijde bij de molen
Ook Zonnekinderen gaat aan de slag met een groen speelveld. Dat is dan met het speelveld aan de
kant van de molen waar vooral de peuters gebruik van maken. Hier is reeds een soort straatje
aangelegd. Wat gaat er gebeuren? De houten schutting wordt vervangen door een hek waar je
doorheen kunt kijken. Er komt wel weer gras terug om op te spelen. Verder wordt er gedacht aan
een speelhuis (met glijbaan), een blote voeten pad, een picknicktafel en zo zijn er nog wel wat meer
wensen. We zijn heel benieuwd hoe het gaat worden.

Jarig

Jack groep 5a
Jaylinn groep 5a
Cheyenne groep 5b
Lesley groep 5b
Jasmijn groep 4
Luuk groep 1/2b
Louise groep 8
Swen groep 4
Daan groep 3
Maud groep 1/2a
Djéz groep 1/2b
Mariyoli groep 1/2b
Hala groep 4
Laura groep 7
Sergio groep 6

Van harte gefeliciteerd en een hele fijne dag!

Nieuwe leerlingen

Mila ½ b

Wij wensen jou en jouw
ouders een fijne tijd op onze
school. Van harte welkom!
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Informatie van derden
Tennisvereniging Lobith; Kunstwerk De Liemers

Tennisvereniging Lobith
Beste kinderen uit Lobith/Tolkamer,
Vanaf dinsdag 10 mei willen wij graag 5 proeflesjes voor kinderen
aanbieden bij Tennisvereniging Lobith.
De les is op dinsdagmiddag om 16.30 uur.

Lijkt het jou leuk om mee te doen, of wil je meer informatie, dan kunnen jouw ouders/verzorgers
mailen naar: tvlobith1968@gmail.com
U betaalt geen lidmaatschapsgeld, alleen de tennisles!

Kunstwerk De Liemers
Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden van Kunstwerk!? Laat je inspireren op de Open Dag op
zaterdag 11 juni a.s. tussen 10.00 uur en 14.00 uur. In zowel de Turmac Cultuurfabriek als Het
Musiater is van alles te beleven.
Maak kennis met het nieuwe cursusaanbod, door het volgen van open lessen, uitproberen van
instrumenten en het bijwonen van optredens. De toegang van het Liemers Museum is op deze dag
gratis!
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