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Op de achterkant:

Een frisse lente start!
Het zal niemand zijn ontgaan: Veel leerlingen hebben sinds een paar weken een
nieuw lokaal. Groep 5 tot en met 8 zijn inmiddels gesetteld in de dependance.
Op de benedenverdieping zijn er twee lokalen
die gebruikt worden door groep 5/6. Maandag
en dinsdag wordt deze groep gesplitst en
werken ze grotendeels in een eigen lokaal.
Groep 7/8 maakt gebruik van de bovenverdieping. Hier zijn twee lokalen en is er een
multifunctionele gang waar wij makkelijk
werkplekken kunnen creëren.
Het gebouw krijgt aan de binnenkant nog een
extra opknapbeurt: de muren worden geverfd,
de vloeren in de gangen worden vervangen en ook de toiletten zullen van een gietvloer worden voorzien. Tot die tijd kunt u er vanuit gaan dat het gebouw goed wordt
schoongemaakt (maar helaas, oud poets je niet weg)! Wij zijn in deze afhankelijk van
de gemeente, maar hopen dat de nodige werkzaamheden in de meivakantie zullen
plaatsvinden.
In de onderbouw is er ook verandering. Groep 3 is verhuisd naar het oude lokaal van
groep 5/6 en in dat lokaal zit nu kleutergroep 1/2 B. Als team zijn wij erg blij met deze
extra ruimte. Wij kunnen nu ieder kind meer aandacht bieden ten opzichte van de
oude situatie. Het schoolteam heeft hier hard voor gewerkt. En klaar zijn we nog niet...
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Wat gebeurt er op
de J.P. Waale?
 19 april - 3 mei meivakantie
 8 mei Hoofdluiscontrole

In de Ouderraad is ook het een en ander
veranderd. We hebben een nieuwe voorzitter:
Esmeralda Muilwijk. Daarbij hebben we ook twee
nieuwe leden mogen verwelkomen. Sonja de
Moor en Ismay Bluijs.

 29 mei kinderbingo

Wij zijn erg blij met deze hulp en hopen dat jullie
de fantastische hulp van de ouderraad kunnen
voortzetten.

 30 en 31 mei Hemelvaartsweekend

Al deze nieuwe zaken zorgen voor een gevoel
van een frisse lente start!

 21 mei rekendag
J.P. Waale

Hierboven een foto van het lenteontbijt in
groep 5/6.

 Dinsdag 18 juni t/m
vrijdag 21 juni
Avondvierdaagse
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Parro
Via Parro communiceren wij vanuit het team en de groepen over nieuws en belevenissen in de klas, is er via de
agendafunctie te vinden wat er voor activiteiten zijn en kan er gecommuniceerd worden met de leerkracht van
uw kind. Als u leuke foto’s heeft gezien dan raden wij u aan om deze gelijk op te slaan. Vanuit privacy oogpunt
verwijdert Parro naar verloop van tijd berichten.
In Parro kunt u ook de privacy voorkeuren met betrekking tot uw kind aangeven. Wij houden hier rekening mee
bij het plaatsen van bijvoorbeeld foto’s in Parro of bijvoorbeeld de schoolkrant. Hoe kunt u dit aanpassen? Dit
gaat gemakkelijk via de volgende stappen:
1.

Ga naar het vierde tabbladje 'Instellingen'.

2.

2. Tik op Profiel en scroll naar het kopje 'Mijn kinderen'.

3.

3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes achter het kind. .

Wat zijn de voordelen voor u als ouder?
Ouders kunnen met een paar kliks doorgeven waar zij wel en juist geen toestemming voor geven. Ook tijdens het schooljaar kan de ouder inzien wat hij/zij aan het
begin heeft doorgeven. Deze werkwijze scheelt ons als school veel administratie.
Dit komt dan weer ten goede aan de leerlingen!

Parkeren van fiets & auto
Met een nieuw gebouw hebben we meer ruimte. Deze willen wij natuurlijk optimaal benutten. De leerlingen
van groep 5 t/m 8 hebben voor de fietsen een fietsenhok waar de fietsen in worden gezet. Deze blijven nu
lekker droog! Voor de leerlingen van groep 1 tot en met 4 die per fiets naar school gaan, wordt verwacht dat de
fietsen netjes in de rekken worden gezet. Op deze manier kunnen we veilig spelen en blijven de fietsen heel.
Voor de ouders van naar schoolgaande kinderen is er een mogelijkheid om de kinderen bij school af te zetten
door de auto in één van de 3 parkeervakken voor school te zetten, eventueel te helpen bij het uitstappen en het
kind gedag te zeggen. Deze 3 plekken zijn bedoeld om de veiligheid en doorstroming tijdens de piekmomenten
te bevorderen. Wilt u langer parkeren om bijvoorbeeld mee de school in te gaan? Dan kunt u een andere
parkeerplaats rond school nemen. Wij rekenen op uw medewerking!

Extra l euke ac ti vi teiten
Voor alle kinderen in school zijn er extra leuke activiteiten gepland. In Parro kunt u de exacte data vinden van
activiteiten als speurtochten, Game On, het kleuteruitje, bezoek Rijksmuseum, de kinderbingo, het eindejaarsfeest, de avondvierdaagse in samenwerking met de wijkpartners, het schoolreisje en de schoolfotograaf.
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Vera nd eri ng van sc h ool b el
We hebben sinds kort een iets ander schoolbelsysteem! Wat gaat er veranderen? Tien minuten voorafgaand de
les gaat er een korte bel. Dit is het signaal dat ieder kind de school in mag om zich klaar te maken voor de lessen.
Om 8:30 en 13:15 uur komt er een lange bel die aangeeft dat de lessen starten. Vanaf dat moment moet ieder
kind dus klaar zitten om mee te kunnen doen met de les. De bellen in beide gebouwen zijn op elkaar en op de
lestijden afgestemd.

i Tal ent en kl euterth em a 112
De meeste ouders hebben waarschijnlijk via Parro al meegekregen dat er interessante activiteiten waren voor alle kinderen in
school. Bij de kleuters was er zelfs meerdere keren bezoek. Zo
kwam er iemand van de politie, brandweer, ambulance en zelfs
een arts langs op school. Erg fijn dat er ouders zijn die zelf hun
beroep tonen of meehelpen door een kennis of familielid te
vragen.
Hiernaast ziet u de vader van Julian uit groep 1/2b, hij is een
dokter die heel veel weet over ons hart.

Bij het Talentenuur waren er de afgelopen periode een vijftal
workshops. Koken, mozaïek maken, rap, Franse taal en een
escaperoom ontrafelen. Wij zijn trots om te zien dat kinderen
hun talenten en passie op deze manier kunnen uiten samen
met kinderen uit andere groepen.

Ei nd toets groep 8
Dinsdag 16 en woensdag 17 april hebben alle groep 8 leerlingen in Nederland de eindtoets. Als school nemen
wij de landelijke IEP eindtoets af. Deze toets wordt op 2 ochtenden gemaakt en toetst rekenen, spelling,
(begrijpend) lezen en taal. Deze toets start redelijk makkelijk en wordt steeds lastiger. Dit is prettig om in de toets
te komen. De rol van deze eindtoets is in de schooljaar redelijk belangrijk. In november is er een schooladvies
gegeven aan de leerlingen van groep 8. Deze kan bij een hogere uitslag van de eindtoets naar boven worde
bijgesteld . Dit kan gebeuren na een heroverweging. Het schooladvies kan niet naar beneden worden bijgesteld. Dat is in ieder geval een geruststelling! Alle leerlingen van groep 8 hebben zich inmiddels al ingeschreven
en rond de maand juni zijn al de eerste kennismakingen met nieuwe klasgenoten en mentoren.
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G yml essen va kl eer krach t
De afgelopen weken konden de gymlessen niet door Juf Fanny worden gegeven.
Wij zijn op zoek naar vervanging, maar tot op heden is dat niet gelukt.

Wi jzigi ng voor g r.7/ 8
Helaas krijgen we te maken met nog een wijziging.
Er is op een andere school binnen Stichting OVO een vacature ontstaan voor de invulling van een zwangerschapsverlof. Na een moment van bezinning is met wederzijdse instemming besloten dat Juf Doortje voor een
andere school binnen Stichting OVO gaat werken. Zij komt nog een keer om afscheid te nemen van de
kinderen uit de groep.
Dit besluit houdt wel in dat wij op zoek moeten naar geschikte vervanging en dat is in deze tijd geen eenvoudige opgave. Wij spannen ons tot het uiterste in om zorg te dragen voor de continuïteit in de groep en te voorkomen dat zij (of een andere groep) naar huis gestuurd moeten worden, doordat er geen leerkracht is.
Voor de korte termijn zal Juf Alette haar taken als Intern Begeleider moeten beperken, omdat de prioriteit nu bij
de groep ligt. Dit is echter geen wenselijke oplossing tot aan de zomervakantie, omdat er dan trajecten rondom
kinderen met speciale onderwijsbehoeften in de knel komen.
Ik breng jullie uiteraard op de hoogte als ik een vervanger heb gevonden, of als er een wijziging in onze aanpak
komt.

