Jaargang 48 Week 17 23 april 2018

De jarigen van de komende weken
Silvo Rothuizen 1o, Lotte van den Bosch 13
Isa Sebregts 8, Ilan van der Rijken 8
Sem Gamelkoorn 9, Bo Jaspers 11, Kee Knorth 8
Ivar Gasseling 10, Ronja de Grood 5,
Nikki-Lee Glashouwer 9, Bo Arentsen 9,
Jannis Pavlidiz 8, Lucas Mulder 11, Roos Aalmers 5
Rinze van Essen 11, Veerle Roeterink 8,
Mika Jansen 10, Coen Navest 8, Elin Buiten 5
Meester Klaas

26-04

Koningsspelen
Kleuters en
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Start meivakantie

14-05

Weer beginnen
Hoofdluiscontrole

Meester Menno
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Stakingsdag
Op woensdag 30 mei is er voor onze regio weer een stakingsdag.
Door de eerder gehouden acties hebben we bereikt dat er per 1 augustus extra middelen vrijkomen voor
het verlagen van de werkdruk. Hier zijn we erg blij mee en voor de besteding hiervan hebben we
inmiddels gesprekken gevoerd in het team en afspraken gemaakt. Het plan zal in de MR vergadering van
15 mei worden besproken. Het vervolg van de actie zal gaan om het verhogen van het salaris waarbij wij
willen dat de salarissen van HBO opgeleide leerkrachten in het VO en het PO hetzelfde zijn.
Hoe wij de actie gaan invullen is nog niet bekend, maar houdt u alvast rekening met een vrije dag voor uw
kind(eren). Groep 8 zal deze dag wel vertrekken naar het schoolkamp.

Schaakstukken
In de houten kist die op het schoolplein staat zitten grote plastic schaakstukken.
Wij willen deze wegdoen. Is er iemand die ze wil hebben? Bij interesse graag melden bij Els.

Flessenactie groot succes
De flessenactie voor de verdubbeling van het aantal tijgers is een groot succes geweest.
We hebben ruim 900 plastic flessen en vele bierflesjes ingezameld met zijn allen.
Met als resultaat €276,- voor de WNF Ranger actie 'Geef de tijger een toekomst'.
De derde prijs is naar groep 3 gegaan, de tweede prijs naar groep 5 en de eerste prijs naar groep 6/7.
Alle inzamelaars, super bedankt voor het redden van de tijger.
Isaura (https://rangeractie.wnf.nl/TijgerIsaura/Tijger)

Wat een geweldige actie Isaura! Een super goed initiatief van jou met een mooi resultaat!!!

Kunstgras en natuurbelevingstuin
Afgelopen week zou de aanleg van het kunstgras plaatsvinden. Helaas is dit nog niet gelukt en zullen de
werkzaamheden deze week gaan beginnen. Vervolgens wordt er ook gestart met de aanleg van de
natuurbelevingstuin. Deze speelplek is vooral bestemd voor de kleuters, peuterspeelzaal de Notendop,
Kinderdagverblijf de Sterreboom en Tante Kers, de SLB groepen en BSO de Boomhut.
We gaan ervan uit dat alles na de meivakantie klaar is en de kinderen er heerlijk kunnen spelen.

Verslag Cito toetsen
In januari en februari zijn weer de Cito toetsen van het leerlingvolgsysteem (LVS) afgenomen.
De afgelopen tijd hebben we deze toetsen geëvalueerd in het team en zijn er weer nieuwe plannen
gemaakt voor de laatste periode van het jaar. Een verslag van de evaluatie treft u aan in de bijlage.

In het vorige Esdoornblaadje stond dat Eric Stap en Elcke Veldkamp-Schriks aftredend zijn als MR-lid.
Elcke haar termijn zit er op, maar zij is wel herkiesbaar. We nodigen eventuele andere kandidaten
van harte uit bij onze eerstvolgende MR vergadering van dinsdag 15 mei.
De agenda komt in het Esdoornblaadje na de meivakantie.

Bijlagen
Evaluatieverslag Cito toetsen.

Wij wensen iedereen een hele fijne, zonnige
vakantie !!!

