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VOETBALTOERNOOIEN
De afgelopen weken waren er verschillende
voetbaltoernooien. Van onze school deden
volgens traditie veel kinderen mee. De
kinderen hebben een leuke voetbalmiddag
beleefd en dat lukte o.a. door de begeleiding
vanuit de ouders. Aan alle coaches willen we
zeggen: bedankt!
Vrijdag 17 mei nemen verschillende teams
deel aan de finales. Op het moment van
schrijven van deze om-de-weekbrief zijn de
uitslagen nog niet bekend. Het
jongens/meisjesteam van groep 2, 2
meisjesteams groep 4/5/6 en het meisjesteam
van groep 7/8 wensen we veel succes!
GEESTELIJKE STROMINGEN
In de komende periode gaan wij tijdens de
lessen godsdienst in alle groepen aandacht
besteden aan geestelijke stromingen. Dit
betekent dat de hele school in iedere groep
een aantal lessen over een religie gaat
behandelen. In de kleutergroepen gaat het
over geboorterituelen in Islam en
Christendom, groep 3 kijkt naar enkele
verhalen die in de Bijbel en de Koran
voorkomen. Groep 4 gaat praten over het
Christendom, met aandacht voor het
kerkgebouw. Groep 5 bespreekt het
Boeddhisme, groep 6 de verschillende
stromingen in het Christendom, groep 7 de
Islam en groep 8 het Jodendom. Op deze
manier krijgen de leerlingen inzicht
in verschillende geestelijke stromingen.
AVONDVIERDAAGSE
Voor het eerst dit schooljaar verloopt de
aanmelding voor de avondvierdaagse anders
dan voorgaande jaren. De inschrijving
verloopt niet meer via school. Alle oudsten t/m
groep 8 ontvangen vandaag een brief vanuit

school. In deze brief leest u de belangrijkste
informatie. De kinderen van groep 8 die geen
broertjes/zusjes op school hebben, ontvangen
deze brief niet, omdat groep 8 op kamp is in
de week van de avondvierdaagse.
SCHOOLPLEIN
De afgelopen maanden is een werkgroep
‘Schoolplein’ opgericht. Deze heeft tot doel
om input te verzamelen voor een nieuw
schoolplein en concrete stappen te nemen
voor de realisatie hiervan. Hierbij een update
van de ondernomen acties tot nu toe.
De leerlingenraad is geraadpleegd om vanuit
de kinderen ideeën en voorkeuren aan te
geven. Ook verschillende groepen hebben
nagedacht en hun input aan de werkgroep
geleverd. Leraren hebben input gegeven door
ideeën aan te geven op een moodboard.
De werkgroep heeft nagedacht over
mogelijkheden tot sponsoring. Sponsoring
voor ons schoolplein is
moeilijk, omdat ons schoolplein geen
openbaar terrein is en het plein niet
toegankelijk is als de school gesloten is. Veel
fondsen stellen de voorwaarde dat een
schoolplein een rol speelt voor de buurt.
Er is in de begroting 2019 rekening gehouden
met een investering in het schoolplein.
Inmiddels zijn er gesprekken geweest met een
inrichter van buitenruimtes en met een
ontwerpster ruimtelijke vormgeving. Via een
ouder van onze school kwamen we met hen in
contact. De gesprekken verliepen prettig en
inmiddels wordt er een ontwerp gemaakt voor
het plein. Dit ontwerp wordt binnenkort (we
zullen aangeven wanneer) in de aula van
onze school gepresenteerd. Alle
kinderen/ouders/schoolmedewerkers kunnen
het ontwerp dan komen bekijken en eventueel
feedback geven.
Een nieuw schoolplein is erg kostbaar. Het is
reëel om te bedenken dat de inrichting een
paar jaar tijdsinvestering zal vragen. De eerste
stappen zouden echter al snel gezet kunnen
worden. Wordt vervolgd.
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VANUIT DE
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD
In de vorige om-de-weekbrief informeerden
we u over het verlopen van de zittingstermijn
van één van de ouders in de MR, Madelon Mc
Gonigal. Voor 13 mei konden eventuele
nieuwe ouder(s) reageren om hun interesse
kenbaar te maken. Er zijn geen reacties
binnengekomen. Omdat Madelon graag
aanblijft als lid van de MR, blijft de
oudergeleding op sterkte. Dan bent u op de
hoogte van de stand van zaken.
BELANGRIJKE DATA
-vrijdag 24 mei: weeksluiting instroomgroep;
-maandag 27 t/m woensdag 29 mei:
praktische verkeerslessen;
-donderdag 30 en vrijdag 31 mei:
Hemelvaartsdag en de dag na
Hemelvaartsdag (de kinderen zijn deze dagen
vrij);
-maandag 10 juni: 2e Pinksterdag (kinderen
zijn vrij);
-dinsdag 11 juni t/m vrijdag 14 juni:
administratiedagen leraren (kinderen zijn vrij);
-woensdag 12 juni: schoolhockeytoernooi (let
op: in de roostervrije week);
-dinsdag 18 t/m vrijdag 21 juni: schoolkamp
groep 8;
-dinsdag 18 t/m vrijdag 21 juni:
avondvierdaagse Leiderdorp;
-dinsdag 10 september 19.00u: briefing
schoolreis;
-woensdag 11 september 08.30u: briefing
schoolreis;
-dinsdag 17 september schoolreis 2019-2020.

Ingezonden berichten:
Tegelijk met deze om-de-weekbrief ontvangt u
ook een flyer vanuit RCL.

