Nieuwsbrief mei 2017

Beste ouders, verzorgers,
Twee weken meivakantie en heel wat vrije dagen achter de rug en in het vooruitzicht...en tegelijkertijd
staat de komende periode ons heel wat te wachten op De Kleine Dichter. Zo vieren we woensdag het eerste Lentefeest en gaan we met de groepen 1 en met 7 op Schoolreisje. In deze nieuwsbrief staan we hier
nog kort bij stil. We blikken terug op de studiedag van 19 april en kijken vast vooruit naar de volgende studiedag.
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, stelt u ze dan gerust.
Met vriendelijke groet namens het team,
Margriet Kouwenhoven
Directeur OBS De Kleine Dichter
_______________________________________________________________________________________
Belangrijke data
10 april
Lentefeest!
23 mei
Schoolreis
24 mei
Studiedag, alle kinderen vrij
25, 26 mei
Hemelvaart, alle kinderen vrij
29 mei
Avondvierdaagse
5 juni
Pinksteren, alle kinderen vrij
6 t/m 9 juni
Groep 8 op schoolkamp
______________________________________________________________________________________
Lentefeest aanstaande woensdag
Bij deze nieuwsbrief heeft u de uitnodiging voor het Lentefeest ontvangen.
Wij zien ontzettend uit naar dit schoolfeest wat tussen 12.45 uur en 15.30 uur wordt gevierd. Inmiddels
wordt voor de organisatie de puntjes op de bekende ‘ i ’ gezet en hopen we er met elkaar een topfeest van
te kunnen maken.
Belangrijk is het om nogmaals te benoemen is dat kinderen alleen naar het feest kunnen komen als zij onder begeleiding zijn van een ouder of verzorger, aangezien het feest na schooltijd plaatsvindt. De kinderen
mogen een lunch meenemen en die wordt eenmalig onder schooltijd genuttigd.
U kunt op dinsdag 9 en woensdag 10 mei bij aanvang van de schooldag alvast consumptiebonnen kopen en
lootjes voor het Rad van Fortuin. De opbrengst van het feest komt ten goede aan de organisatie van zowel
het Lentefeest als het naderende 100 jarig bestaan van onze school volgend schooljaar, wat we uitgebreid
willen gaan vieren.
______________________________________________________________________________________
Teugblik sportdag Koningsspelen
Op de laatste schooldag voor de meivakantie, hebben alle leerlingen actief meegesport met de Koningsspelen. Voor de kleinsten werd het een circuit in speeltuin de Boog, voor de groepen 3 tot en met 8 was het
sport en spel op het sportpark van Maghreb. Alle kinderen wisten de Koningsdans mee te hupsen en hebben de ochtend goed gesport ‘en gegeten van het Koningsontbijt.
Het was een hele klus om deze dag te organiseren en tijdens deze dag merkten we opnieuw
dat alle hulp van jullie ouders, GOUD waard is. Veel dank aan allen die er voor alle leerlingen
een topdag van hebben gemaakt!
Binnenkort vindt in de commissie de evaluatie van de sportdag plaats. Heeft u suggesties voor
de volgende keer, dan horen wij uw feedback graag via directie@dekleinedichter.nl
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Schoolfotograaf
De schoolfotograaf (Ineke Krijt, moeder van Nelson en Vinnie) zal in de week van 12 juni portret- en klassenfoto’s komen maken. We houden de volgende planning aan:
Maandag 12 juni
groepsfoto’s gr 1 t/m 8
Dinsdag 13 juni
portretfoto’s gr 1/2
Wat nieuw is dit jaar is een digitale inschrijving voor alle overige portretfoto’s en de eventuele de broertje(s)/zusje(s)
foto’s. Deze zullen op maandagmiddag, woensdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagmiddag kunnen worden gemaakt.
De digitale inschrijving zal vanaf dinsdag 6 juni beschikbaar zijn. Als uw kind op bso Troubadour zit, kan het ook in die
tijd, wij zorgen voor een lijst voor De Troubadour, zodat zij uw kind op tijd kunnen brengen naar de fotograaf.
De kleuters mogen op dinsdag 13 juni allemaal hun lievelingsknuffel of speelgoed item meenemen en daarmee op de
foto. Dit hebben we gedaan zodat de kinderen zich wellicht prettiger voelen, want de ervaring leert dat niet ieder kind
zich even ontspannen voelt voor de camera.
Voor de rest is het wellicht goed om te weten dat de achtergrond van elke foto licht zal zijn en u hierdoor misschien
wilt kiezen voor bepaalde kleding. Nadat alle foto’s zijn gemaakt, krijgt u via de fotograaf een code waarmee u kunt
inloggen en de foto’s zelf kunt bestellen en betalen. Varenka Bunt
________________________________________________________________________________________________
Studiereis San Diego
Van 13 tot en met 22 mei zijn Claire (leerkracht groep 8 en specialist leren innoveren) en Margriet (directeur) op studiereis naar San Diego. In Californië zullen we meerdere locaties van High
tech high bezoeken, een onderwijsinstelling die onderzoekend en ontwerpend leren in een hoog
vaandel hebben staan en ver hebben doorgevoerd in de vormgeving van het onderwijs. (https://
www.hightechhigh.org/)
Deze studiereis wordt georganiseerd vanuit ons schoolbestuur, speciaal voor scholen die de afgelopen jaren onderzoekend leren op diverse manieren hebben geïntegreerd in het onderwijs, waaronder ook onze
school. Gedurende onze studiereis zullen wij middels een ‘ vlog’ contact houden met het team en de kinderen op
school. Wij kunnen dan in beeld brengen wat we aan kennis en ervaring mee kunnen brengen terug naar DKD, maar
wij willen ook middels de vlog proberen vragen van kinderen te beantwoorden. Mocht u het leuk vinden, kunt u onze
vlogs ook volgen. Meld u zich dan aan bij Margriet via directie@dekleinedichter.nl, dan krijgt u een uitnodiging toegestuurd. (de vlogs zijn niet openbaar).
Gedurende de studiereis zal Margriet worden vervangen door de bouwcoördinatoren Linda en Varenka. De vervanging
van Claire proberen wij intern op te lossen met hulp van onze LIO studenten. De ouders van de groep worden hierover
nog geïnformeerd.
_______________________________________________________________________________________________
Terugblik studiedag 18 april
Op dinsdag 18 april is groep 8 heel druk bezig geweest met de EindCito, terwijl de rest van het docentenkorps op
school aan de slag is gegaan met professionalisering. De groepen 3 tot en met 8 is in de ochtend met onze kwaliteitskaart Lezen verder gegaan. In deze kwaliteitskaart omschrijven wij hoe wij op De Kleine Dichter ons leesonderwijs
vormgeven. Dit is een handleiding voor elke leerkracht en wordt ook ingezet bij de klassenobservaties.
Ook hebben we aandacht besteed aan de vormgeving van ons rekenonderwijs. Onze rekenspecialist Bjorne heeft aan
de leerkrachten een scholing aangeboden wat hen helpt om in de klas te zorgen voor effectieve rekeninstructie. Tevens is de nieuwe methode geevalueerd met het team.
De mensen van groep 1/2 hebben op 18 april scholing ontvangen van Kobi Wanningen, een van de Utrechtse coryfeeën rondom het onderwijs aan het Jonge kind en de rol van spel hierin. Een razend interessante ochtend waarna de
onderbouwleerkrachten geïnspireerd raakten om in de klas direct nieuwe initiatieven op te pakken in de hoeken. Op
24 mei is de volgende studiedag gepland. Op deze dag evalueren we dit schooljaar en de doelen die we als school hadden afgelopen jaar en presenteren alle werkgroepen de ambities voor volgend schooljaar. Tevens staat de jaarplanning op de agenda. U kunt dan ook in de volgende nieuwsbrief alle data rondom de vakanties en studiedagen verwachten.
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Schoolreis dinsdag 23 mei – Ouwehands Dierenpark en de Efteling
Dinsdag 23 mei gaan we op schoolreis. De groepen 3 t/m 5 gaan naar Ouwehands Dierenpark en de groepen 6 en 7
gaan naar de Efteling.
Alle kinderen worden op de normale tijd (uiterlijk 8.30 uur) op school verwacht.
Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een lunchpakket meeneemt; brood, fruit en een bidon om te vullen met water. De
school verzorgt voor alle kinderen een ijsje, iets te snoepen en een pakje drinken.
Denkt u ook aan de juiste kleding en schoeisel. Bij zonnig weer graag de kinderen van tevoren insmeren met zonnebrandcrème. De kinderen mogen géén zakgeld mee.
Wat hebben de kinderen in hun rugzak:
 10-uurtje
 lunchpakket
 Drinken
 Eventueel:
 Regenkleding
 Zonnebrandcrème
 Flesje/bidon om gedurende de dag bij te vullen
We verwachten tussen 16.30 en 17.00 uur weer terug op school te zijn. Het is echter mogelijk dat we door onverwachte omstandigheden eerder/later terug zijn. Dit is reeds aan de BSO doorgegeven.
Vriendelijke groet van de schoolreiscommissie;
Saskia, Anne-Maaike, Janneke, Varenka en Brigit
________________________________________________________________________________________________
Personele mededelingen
Jiska is bevallen van haar derde kindje Lars. Zij geniet momenteel fijn van haar verlof en zal na de zomer
weer terugkeren bij ons op school. Linda is na de meivakantie weer gestart en staat op de dinsdag en vrijdag voor haar vertrouwde groep 5. De andere dagen is Clint in de klas. Petra is helaas vanwege fysieke
omstandigheden nog niet in staat om te gaan werken.
Momenteel zijn we bezig met het invullen van het zgn.’ personele plaatje’ voor volgend schooljaar. Vanwege de groei van de school hoort hier ook het invullen van de vacatureruimte bij. We gaan ervan uit dat
we u in de loop van de maand juni te kunnen informeren over de personele bezetting van het nieuwe
schooljaar.
________________________________________________________________________________________________

Uitje groep 8
Op woensdag 31 mei gaan de leerlingen van groep 8 het Scenecs Filmfestival in Hilversum bezoeken. Een mooie aansluiting met de musical van dit jaar over ‘bioscoop en filmfestival’ waarvoor de repetities inmiddels begonnen zijn.
Scenecs is een filmfestival voor nationale en internationale debuterende filmmakers die de
mogelijkheid krijgen hun eerste of tweede film te presenteren. In het kader van Educatie & Talentontwikkeling biedt Scenecs een programma aan voor het onderwijs. Dit om jongeren bewuster te maken van film en filmmaken. Naast een Campus voor VMBO, MBO en HBO waarbinnen eigen
films gemaakt worden, is er ook ruimte voor een speciale vertoning voor basisschoolleerlingen. Dit jaar is er
een film geselecteerd over een bijzondere vriendschap waarvoor groep 8 is uitgenodigd. De leerlingen worden met een speciale Scenecs-bus opgehaald en teruggebracht op school. Zij bezoeken van 10:00 - 12:00 uur
het VUE Theater. Voor meer informatie en de programmering kunt u kijken op www.scenecs.com
Op naar een gezellige en leerzame filmbelevenis!
Erica Littooij (moeder Marcus & Lynn, groep 6)
Coördinator Basisschoolvertoning & VMBO Campus Scenecs Educatie en Talentontwikkeling
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