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Mogen wij op je rekenen?
Het afgelopen schooljaar is er veel veranderd in de verkeerssituaties rondom de scholen
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in Gaanderen: een nieuw fietspad achter onze school, de verkeerslus op de
parkeerplekken en ook het aanpassen van de Hoofdstraat. We krijgen veel reacties van

I n h o u d:

ouders, maar merken zelf ook dat sommige van deze nieuwe situaties (nog) onduidelijk
of onoverzichtelijk zijn. We vinden het belangrijk dat onze kinderen veilig naar school

Blz. 1:
•
•

meedenken over de verkeerssituatie rondom school? Heb je goede ideeën en wil je

rekenen?

helpen deze in de prakrijk te brengen? Meld je dan aan voor de verkeerswerkgroep! Dat
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•

kunnen en willen hier dan ook graag iets aan doen. Daarom deze oproep: wil je
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kan bij één van de ouderraadleden, bij Rineke of Caroline of via de mail:
info@marcialeijen.nl
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•
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Vakantierooster schooljaar 2018-2019
Het komende schooljaar zijn onze vakanties als volgt ingedeeld:
Start schooljaar 2018-2019

27-08-2018

Herfstvakantie

22-10-2018 t/m 26-10-2018

•

Vakantiebieb

Kerstvakantie

24-12-2018 t/m 04-01-2019

•

Agenda mei/juni

Voorjaarsvakantie

04-03-2019 t/m 08-03-2019

Goede vrijdag (personeel dag St. IJsselgraaf)

19-04-2019

2e Paasdag

22-04-2019

Meivakantie

29-04-2019 t/m 03-05-2019

Hemelvaartvakantie

27-05-2019 t/m 31-05-2019

2e

10-06-2019

Bijlage:
•

Informatie
onderwijsstaking

Pinksterdag

Zomervakantie

22-07-2019 t/m 30-08-2019

Eindtoets
De kinderen van groep 8 hebben vorige week de uitslag van de eindtoets van groep 8
mee naar huis gekregen. We zijn zeer tevreden over de scores van de kinderen. De
gemiddelde score ligt boven het landelijk gemiddelde.
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Privacywetgeving
U heeft ongetwijfeld gehoord dat op 25 mei
a.s. de nieuwe privacy wet van start gaat.
In verband hiermee hebben de leerlingen
vorige week een brief meegekregen
waarin ouder(s)/verzorger(s) aan kunnen
geven of ze wel of geen toestemming willen
verlenen aan de school voor het gebruik maken door onze school van beeldmateriaal.
Van heel veel ouder(s)/verzorger(s) hebben wij de brief, ondertekend, retour ontvangen.
Mocht u de brief nog niet hebben ingeleverd, zou u dit dan voor 25 mei willen doen
a.u.b.?

Kamp
Groep 8 is heeft deze week een kamp week op Ameland. Ze vermaken zich daar reuze
met elkaar en boffen natuurlijk met dit geweldig mooie weer. Ze zijn maandagochtend
vroeg vertrokken en komen donderdagmiddag weer thuis.

Groep 3 : Wij gaan zwemmen
Heeft in de hal u het tropisch zwembad van de kinderen van de groepen 1/ 2 en 3 al
bewonderd? De kaartverkoop aan de balie gaat voorspoedig! Gelukkig heeft de
badjuffrouw wel haar plastic over-sloffen aan tijdens het geven van de zwemles.
Dit alles rond het thema “wij gaan zwemmen”. Reken en taalactiviteiten worden
uitgespeeld in het zwembad. Met behulp van de Thinking for Learning tool (T4L)
Inference square hebben de kinderen uit groep 3 onderzoeksvragen geformuleerd, zoals
waarom zit er chloor in het zwembad? De komende weken gaan de kinderen
antwoorden zoeken op de onderzoeksvragen.

Staking 30 mei ’18
De leerkrachten van Wis en Wierig gaan niet staken op 30 mei. Wel vinden we het
belangrijk om aandacht te vragen voor de het verminderen van de werkdruk en een beter
salaris. Daarom organiseren we ’s middag gezamenlijk met de kinderen een ludieke
actie. In de bijlage leest u hierover meer.
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Vakantiebieb
Over een aantal weken start de grote vakantie. Voor de
kinderen hopelijk een fijne tijd om te ontspannen en te
spelen. Toch is het belangrijk om niet alle
schoolvaardigheden aan de kant te zetten. Voor de
kinderen uit groep 3, maar natuurlijk ook voor de andere
groepen is het belangrijk om het lezen bij te houden. En
waarom niet…..? Lezen in de vakantie is hartstikke leuk.
Geen boek……. Geen probleem. Je mag voor de vakantie
3 boeken meenemen uit onze schoolbibliotheek. Ook kun je dit jaar weer de gratis
VakantieBieb- app op een tablet of smartphone downloaden. Een grote selectie e-books
zijn te bekijken voor kinderen vanaf 1 juni 2018. Vanaf 1 juli 2018 staan er in de app
ook tientallen e-books voor volwassenen. Kijk voor meer informatie op:
www.vakantiebieb.nl. Blijf in de vakantie dus lezen, dat voorkomt een zomerdip in de
leesvaardigheid!

Agenda mei/juni
Dinsdag

22 mei

Kamp Ameland groep 8 t/m 25 mei

Dinsdag

12 juni

Schoolreis groep 3 t/m 6

Vrijdag

15 juni

Rapport

Vrijdag

22 juni

Meester- en juffendag

De volgende nieuwsbrief komt uit op woensdag 6 juni
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