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Uit de directiekamer
Beste ouders / verzorgers
Hierbij weer een nieuwsbrief met allerlei informatie die
voor u van belang kan zijn. Natuurlijk informeren wij u
over de komende Carnavalsviering. Het gaat vast en zeker
weer een leutige dag worden.
Ook kunt u een verslag lezen van de tweede dag van de
uitwisseling die groep 6B georganiseerd heeft met de Mytylschool in Roosendaal. Een praktisch voorbeeld hoe we
invulling geven aan onze kernwaarde Samenleven .
Er kwamen al veel vragen over de vakantieplanning in het
nieuwe schooljaar. In dit schoolnieuws een overzicht van
de vakanties in schooljaar 2019-2020. Dit zal later nog
aangevuld gaan worden met de studiedagen en lesvrije
werkdagen.
Natuurlijk zijn we ook al gestart met de procedure om te
komen tot een groepsverdeling voor het schooljaar 20192020. Op basis van het leerlingenaantal op de teldatum 1
oktober 2018 is er een begroting vastgesteld voor het jaar
2019. Daarbij gaan we weer uit van 21 groepen. Afgelopen
schooljaar hebben we met de extra gelden die we krijgen
om de werkdruk tegen te gaan, een extra (22e ) groep gemaakt. Tijdens de studiedag van 11 maart spreken we hier
binnen het team nog verder over. Daarna zullen we u verder informeren over de planning richting het nieuwe
schooljaar.
Ik wens iedereen namens het gehele team alvast een hele
fijne voorjaarsvakantie.

CARNAVAL 1 maart 2019
Vrijdag 1 maart vieren we carnaval op school.
Het beloofd weer een leutige dag te worden met veel muziek, hossen en allerlei
andere activiteiten.
We hopen dat iedereen weer mooi verkleed naar school
komt. Zoals bekend zijn
allerlei nepwapens,
confetti en spuitserpentine niet toegestaan binnen de school.
Er hoeft die dag alleen maar fruit en drinken mee naar
school genomen te worden, de commissie zal deze middag
zorgen voor de lunch.
De groepen 1/2 zijn deze dag om 12u vrij, ze hebben dan al
wel op school geluncht.
In verband met de festiviteiten in de hal, zullen de kinderen
van groep 1/2 C/D/E opgehaald worden via de hoofdingang
en de kinderen van groep A en B via de poort aan de P.C.
Hooftstraat.

RAPPORTAVONDEN gr 3 - 7
Op donderdag 14 maart en dinsdag 19 maart vinden de rapportbesprekingen plaats voor de groepen 3 t/m 7. De ouders van deze groepen krijgen vandaag daarover per mail
nog aanvullende informatie. Deze gesprekken worden digitaal gepland met het systeem ‘Schoolgesprek’. Via de
schoolapp kan daar ook op ingelogd worden.

AANMELDINGEN voor het
nieuwe SCHOOLJAAR
Op dit moment zijn we al weer bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Daarbij is het van belang
dat we weten hoeveel kinderen we kunnen verwachten.
Hierbij voor de zekerheid de oproep om broertjes/zusjes die
in het nieuwe schooljaar 2019-2020 4 jaar worden aan te
melden, voor het geval dit nog niet gedaan is. U kunt bij de
administratie een aanmeldformulier opvragen.
Weet u van andere mensen in uw omgeving, dat ze ook
graag een kind willen aanmelden bij ons op school, dan willen we dat ook graag weten. Zij kunnen naar school bellen
om een afspraak in te plannen voor een informatiegesprek.
Na afloop van dat gesprek ontvangt men dan een aanmeldformulier.

Met vriendelijke groet,

Bijlage bij nieuwsbrief

Wim van Dun

Flyer WJB Carnavalgezinsmiddag
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VAKANTIEROOSTER
2019-2020
Herfstvakantie
14 oktober 2019 – 18 oktober 2019
Kerstvakantie
23 december 2019 – 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie 24 februari 2020 – 28 februari 2020
Tweede Paasdag
13 april 2020
Meivakantie
27 april 2020 – 8 mei 2020
Hemelvaart
21 mei 2020– 22 mei 2020
Tweede Pinksterdag 1 juni 2020
Zomervakantie
13 juli 2020– 21 augustus 2020
Studiedagen en lesvrije werkdagen worden later bekend
gemaakt.

Vervolg UITWISSELING
MYTYLSCHOOL en P&P
Nadat de klas van de Mytylschool van meneer Bram ons
bezocht, stond dinsdag 12 februari het tegenbezoek op het
programma. Om half tien stonden de ouders van Yara, Janne en Freek, samen met de chauffeurs van de 2 personenbusjes van de Mytylschool klaar om groep 6B
naar Roosendaal te brengen. Daar aangekomen,
werden we hartelijk ontvangen door de kinderen
van meneer Bram zijn
groep. Zij hebben onze
kinderen een rondleiding
gegeven door hun mooie schoolgebouw. Vooral de ruime
speelplaats daar, met een Cruijff court, waar we ook lekker
hebben gevoetbald, wisten onze kinderen te waarderen.
Het fijne contact ging van meet
af aan verder, waar we bij de
vorige ontmoeting waren geëindigd.
Daarna zijn we allemaal, onder
leiding van een echte kok en zijn
vrouw, de keuken aldaar ingegaan om een heerlijk 5-gangen
menu met elkaar voor te bereiden. Prachtig hoe goed er
werd samengewerkt en hoe gezellig we van al het gemaakte eten hebben genoten. Tot slot nog met elkaar buiten
gespeeld en gevoetbald.
Heel mooi om te zien hoe de verschillen tussen de kinderen bijna niet meer lijken te bestaan. Eén van de uitspraken van een leerling van ons zegt eigenlijk alles: “Respect
hoe goed jij kan keepen in je rolstoel”.

SCREENING KINDERFYSIOTHERAPEUT OP
SCHOOL GR 1 t/m 4
Twee keer per jaar (november en maart) komt de kinderfysiotherapeut van praktijk Bredero in de groepen 1 t/m 4
observeren. In de groepen 1 en 2 gaat het tijdens de gymles om de grove motoriek en in de groepen 3 en 4 om de
fijne motoriek tijdens de schrijflessen.
De observatie wordt met de leerkracht besproken en kan
aanleiding geven tot een advies naar u als ouder om contact op te nemen met een kinderfysiotherapeut naar eigen
keuze.
Een intake aldaar wordt
vergoed door uw zorgverzekeraar en valt niet
onder uw eigen risico. Er
zijn dus geen kosten

PAASVIERING / GOEDE
DOELEN ACTIE
Op woensdag 10 april van 11.00 uur tot 13.00 uur zal de
paasviering plaatsvinden die we dit jaar combineren met
de goede doelen actie. We hebben voor deze datum gekozen omdat de week voor Pasen de centrale eindtoets van
groep 8 plaats vindt. De jongste kleuters zijn die dag niet op
school maar kunnen natuurlijk op deze tijd wel de verschillende activiteiten bezoeken.

De viering wordt dit jaar een bijzondere...we gaan de cultuurnacht nabootsen!
Na de carnavalsvakantie gaan alle
groepen in de klas aan de slag om
voor u (ouders, opa’s/oma’s, buren,
kennissen, familie en vrienden) een
mooie voorstelling of tentoonstelling voor te bereiden met als thema Pasen / nieuw leven.
Tegen betaling kunt u deze voorstellingen/
tentoonstellingen woensdag 10 april komen bekijken. Uiteraard is er ook ruimte voor een hapje en een drankje.
Het geld gaat naar een goed doel, dit goede doel wordt nog
bekend gemaakt.
Verdere informatie volgt, hopelijk tot dan!
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UIT DE OUDERVERENIGING
De afgelopen periode
* zijn in de afgelopen OV vergadering van 24 januari diverse zaken besproken. De lopende commissies, zoals de carnaval,
goede doelen en schoolfotograaf, zijn besproken. Onderwerpen die ter tafel kwamen zijn opgepakt of in het overleg met
Wim aan de orde gekomen.

* heeft er een overleg plaatsgevonden met Wim, zoals die enkele malen per jaar wordt ingepland om lopende zaken te
bespreken die binnen de OV spelen. Afgelopen gesprek kwam onder andere eenduidige communicatie per leergang aanbod, schoolreisjes, rookbeleid, schoolfotograaf en de samenwerking tussen de commissies en
de desbetreffende leerkrachten.
* is de thema avond ‘Puberbrein’ zeer goed bezocht en de reacties van de aanwezigen waren
enkel enthousiast! Een leuke en leerzame avond met een enthousiast spreker die het puberbrein goed deed leven onder de aanwezigen.
21 maart 2019 staat de thema avond social media en gamen op de agenda!
Schrijf je in wanneer je hierbij aanwezig wilt zijn. Het beloofd een mooie en leerzame avond te
worden!
De volgende OV vergadering staat gepland op maandag 18 maart. Wim van Dun zal bij deze
vergadering aansluiten.
En mocht het je leuk lijken om het dagelijks bestuur van de oudervereniging te komen versterken, schroom dan niet om
te mailen (ouderverenigingpenp@gmail.com) of te bellen met een van ons Marjolein de Boer (06-47882003) of Maaike
Plouvier (06-11001132).
De Oudervereniging

