Nieuwsbrief 16 • 17 mei 2018

Agenda
18 mei
21 mei
24 mei
25 mei
29 mei
30 mei
30 mei
31 mei
1 juni
6 juni

Spelletjesochtend 3-4
Tweede Pinksterdag, de kinderen zijn vrij
Groep 1-2 C naar Elsenhove
Voorleesconcert voor de groepen 3 en 4
Schoolsportdag groep 8
Grote Rekendag
Start Avond4Daagse
Groep 1-2 E naar Elsenhove
Spelletjesochtend 3-4; Speelgoedochtend 1-2;
Slot Avond4Daagse
Sportdag

Aanmelden leerlingen en wachtlijsten
Heeft u uw dochter of zoon, geboren in 2015 of 2016, nog niet aangemeld? Wacht niet te lang. Er zijn nog maar
enkele plekken beschikbaar voor “2015-kinderen”. Jongere broertjes en zusjes hebben voorrang, maar moeten
wel tijdig ingeschreven worden. Het zou vervelend zijn als zij op een wachtlijst komen te staan.

Volgend schooljaar
Komend schooljaar starten wij met 16 groepen ( één meer dan dit schooljaar). De verdeling van onze
leerkrachten over de groepen wordt z.s.m. bekend gemaakt.
Wij kunnen gelukkig nu al melden, dat onze formatie “rond” is. Wouter Sluitman blijft bij ons werken en er komt
nog een meester bij! Pieter Baeten (nu leerkracht van de RVS) komt ons team versterken. Carola, onze Ib-er,
krijgt er een directe collega bij. Niesje van Mourik wordt de tweede Ib-er. Zij is een ervaren Ib-er binnen
Onderwijsgroep Amstelland. Zij zal twee dagen in de week op de Cirkel aan de slag gaan.
De kinderen, die nu in 7 A en 7 B, zitten, worden opnieuw ingedeeld. Wij kunnen twee relatief kleine groepen 8
maken. Ons streven is om twee sociaal evenwichtige groepen te formeren. De groepen 8 gaan volgend jaar ook
veel samenwerken, zij komen in hetzelfde gebouw en er zal regelmatig klassen doorbrekend gewerkt worden.

Grote Rekendag
Op woensdag 30 mei vindt bij ons op school de Grote Rekendag 2018 plaats. Het thema is dit jaar "De school als
pakhuis". De kinderen verkennen tijdens de Grote Rekendag de ruimte door kritisch na te gaan wat er op school
allemaal te vinden is en welke ruimte deze spullen innemen. Ze zijn daarbij vooral bezig met meet- en
meetkundeactiviteiten. We gaan aan de slag met ordenen, wegen en meten. De school zal vol staan met allerlei
soorten dozen waarmee we aan de slag gaan. Het belooft weer een superleuke en leerzame dag te worden! In
sommige groepen hebben we hulp van ouders nodig dus …..houd de briefjes naast de deur van de klas in de
gaten! De rekencommissie.
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Sportdag woensdag 6 juni
Hier volgen daarom enkele belangrijke mededelingen voor deze dag. Op woensdag 6 juni worden alle leerlingen
om 8.30 uur bij de fietsenstalling van de Meerkamp verwacht. Hier worden ze ontvangen door hun groepsleider.
Wij verwachten de kinderen in sportieve kleding (trainingspak o.i.d. en sportschoenen). Het is handig om een
flesje of een bidon met water mee te geven en een stukje fruit. Vanuit school krijgen ze in de pauze iets lekkers.
De eindtijd voor alle groepen is 12.00 uur, de kinderen kunnen dan weer bij de Meerkamp opgehaald worden.
Kinderen die naar de opvang gaan worden terug naar school gebracht. Alle ouders, oma’s, opa’s, oppas en andere
belangstellenden zijn natuurlijk van harte welkom op deze spectaculaire dag. Heeft u zich opgegeven als hulp
voor de sportdag, dan vragen wij u om u om 8.15uur te melden bij de sportdagcommissie bij de fietsenstalling
van de Meerkamp. Hier krijgt u uw groepje toegewezen en een boekje met het roulatieschema. Leerlingen van
de sportafdeling van het Panta Rhei en de leerlingen van de groepen 8 helpen mee met het begeleiden van een
groepje.

Sportief succes
De jongens van groep 6 zijn vlak voor de meivakantie voetbalkampioen van Amstelveen geworden. Afgelopen
woensdag speelden zij de regiofinale op de velden van RKAVIC. Met prachtig voetbal veroverden zij ook de titel
Kampioen van de Regio. Volgende week woensdag nemen zij deel aan de districsfinale in Uithoorn!

Mededelingen van samenwerkende partners
Activiteiten in de Meent tijdens zomervakantie
U ontvangt een aparte mail over de activiteiten die tijdens de zomervakantie in de Meent worden georganiseerd.
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