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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders / verzorgers
Ouderenquête
Vandaag is er door onderzoeksbureau DUO, via de mail, een reminder naar u gestuurd waarin u wordt
gevraagd om de ouderenquête in te vullen. Deze mail is naar het e-mailadres van één van de ouders gestuurd
en u bepaalt zelf wie van u de enquête invult.
Deze enquête is voor onze school en stichting erg belangrijk en kost u hooguit 5 minuten van uw tijd.
Mogen wij op uw medewerking rekenen?
En als u de enquête al hebt ingevuld? Hartelijk dank daarvoor.
Onderwijsassistenten
We hebben twee weken vakantie achter de rug en nu gaan we het laatste deel van dit schooljaar alweer in.
We hebben eindelijk goed nieuws in het kader van personeel.
We zijn deze maandag gestart met twee nieuwe onderwijsassistenten:
Desiree Stoffels en Robin Kramer.
Ook van deze plek heet ik beiden van harte welkom in onze school.
Nu is het wel een beetje gek om Desiree welkom te heten in de school. U kent haar vast al als ouder en
voorzitter van de ouderraad. Dat voelt vertrouwd en tegelijk is het ook anders dan voorheen.
We zijn nu elkaars collega’s.
En ook Robin Kramer is al eerder onderdeel van ons team geweest.
Zij heeft een korte periode in de middenbouw op vrijdagochtend in Kiekendief gewerkt als groepsleerkracht.
Zij heeft nu gekozen om onderwijsassistent te werken als onderwijsassistent. We zijn blij dat we haar opnieuw
kunnen verwelkomen als teamlid . In een andere functie.
Als onderwijsassistent zijn zij de extra handen van een stamgroepleider. Onder haar verantwoordelijkheid
voeren zij allerlei activiteiten uit die bijdragen aan een de ontwikkeling van de kinderen.
In overleg met de stamgroepleider verrichten zij allerlei werkzaamheden. Veelvoorkomende taken zijn:
 Het begeleiden van individuele leerlingen of kleine groepen en hulp bieden bij lezen, rekenen of
andere schoolse activiteiten;
 Observeren van leerlingen en signaleren van eventuele problemen;
 Inrichten en opruimen van het klaslokaal;
 Licht administratieve taken, zoals het bijhouden van de leerlingenadministratie.
Beiden werken niet voor één stamgroep of stamgroepleider; zij zijn een soort vliegende keep en helpen daar
waar dat nodig is.
Robin Kramer werkt voor de bovenbouw en Desiree Stoffels werkt voor de onder- en middenbouw.
We zijn erg blij met hun komst!
Daarnaast zijn er de komende week gesprekken met sollicitanten voor stamgroepleider.
Het ziet er naar uit dat we het nieuwe schooljaar starten met een volledig team.
Zodra we een keuze hebben gemaakt zal ik u daarover verder inlichten.
Goed nieuws dus, en een goed begin van het laatste deel van het schooljaar 2018/2019.
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Praktijk verkeersexamen
Vandaag hebben de kinderen van groep 7 het praktisch Verkeersexamen gefietst.
Dit is onderdeel van het totale verkeersonderwijs op school. Tijdens het VVN theoretisch Verkeersexamen is
getoetst of de kinderen de verkeerskennis beheersen en voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties. Maar
verkeer is ook vooral praktijk. Verkeer leer je niet alleen uit een boekje. Tijdens dit praktisch Verkeersexamen
is getoetst of de kinderen de opgedane verkeerskennis goed kunnen toepassen en daardoor veilig fietsen.
Deelname aan het praktisch verkeersexamen maakt bovendien ook ouders bewuster van het belang van
verkeersonderwijs, veilig gedrag van hun kinderen in het verkeer, en het belang van een gedegen
verkeersopvoeding thuis.
Het praktisch Verkeersexamen toetst het verkeersgedrag en het juist toepassen van verkeerskennis op een
aantal essentiële punten. Dit gebeurt zeer gestructureerd, aan de hand van een controlelijst. Onderliggende
vaardigheden zoals beheersing van de fiets (remmen, bochten nemen, etc.) en sociaal gedrag (helpen en
hinderen) worden niet direct getoetst, maar zijn wel vereiste vaardigheden om het examen goed te kunnen
afleggen.
Het examen benadrukt impliciet het belang van fietsen als gezond en milieuvriendelijk gedrag. De fietscontrole
als onderdeel van het praktisch Verkeersexamen maakt kinderen en ouders bewust van het belang van een
veilige fiets.
Na het behalen van het examen krijgen de kinderen het Verkeersdiploma van Veilig Verkeer Nederland. Dat
wordt dit jaar aan hen uitgereikt door de burgemeester!
Open dag – 15 mei a.s.
Kom ook vrijblijvend kennismaken op onze Open Ochtend op
woensdag 15 mei.
We openen de deur voor alle ouders en kinderen die nog een
schoolkeuze moeten maken.
Heeft u nog kinderen onder de 4 jaar, of kent u nog ouders met
kinderen die een schoolkeuze moeten maken? Wijs ze op de
open ochtend. Inloop van 9.30 tot 11.30 uur!
We begroeten u graag om de bijzondere sfeer op onze school
zelf te ervaren. Samen met uw kind(eren) kunt u een kijkje
nemen in de klassen, waar op dat moment lessen worden
gegeven. Deze rondleiding wordt gegeven door twee kinderen
van groep 8 . Daarna is er gelegenheid om vragen stellen aan
directie en ouders.

Schoolkamp formulieren
Voor de organisatie van het schoolkamp is het belangrijk dat de
gegevens van de kinderen bekend zijn (denk aan groepsindeling, inkoop van de keuken, speciale wensen). Als
het formulier nog niet terug is op school doe dat dan uiterlijk deze week!
Hartelijke groet
Anke de Graaf
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De agenda

Dinsdag 14 mei

Agenda 2018-2019 – komende weken
Continurooster (lunch mee, lunchen met leerkracht
en 14:15 uur vrij)
Open ochtend
Informatieavond schoolkampleiding
Avondvierdaagse

Woensdag 15 mei
Donderdag 16 mei 19.30 uur
Maandag 20 mei t/m
Donderdag 23 mei
Maandag 27 mei
t/m Woensdag 29 mei
Dinsdag 28 mei
Donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei
Maandag 3 juni t/m vrijdag 14 juni
Maandag 10 juni
Dinsdag 11 juni 8.45 uur

Schoolkamp voor de midden en bovenbouw
Schoolreisjes voor de onderbouw
Hemelvaart (vrij)
Cito/LVS toetsten
2e Pinksterdag (vrij)
Schoolfotograaf groep 8 groepsfoto

Let op: volgende week, dinsdag 14 mei werken we met een continurooster. Alle
kinderen nemen hun lunch mee en eten met de stamgroepleider. Ze spelen buiten
onder begeleiding van de overblijfmoeders. De kinderen zijn om 14.15 uur vrij!

Ouder- en kind adviseur
Maandag 13 mei is er helaas geen inloopspreekuur.
Mochten er ouders zijn met vragen, dan kunnen zij telefonisch of per mail contact met mij opnemen en
reageer ik zo spoedig mogelijk.
Hartelijke groet,
Anne
Ouder- en kindadviseur bij MEE Amstel en Zaan - systeemtherapeutisch werker
Gemeente Uithoorn
Werkdagen maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
06-30778552
A.van.Dijk@meeaz.nl
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Betalingen schoolreisje en schoolkamp
De eigen bijdrage voor het schoolreisje en het schoolkamp zijn:
 Schoolreisje voor de onderbouw
€ 22,00
 Schoolkamp voor de midden- en bovenbouw € 64,00
Voor de betaling heeft u een betaal verzoek ontvangen via Wiscollect. Samen met de ouderraad maken we
sinds dit schooljaar gebruik van deze dienst. Zowel de school als de ouderraad maken geen gebruik meer van
de eventueel eerder afgegeven machtigingen.
U helpt ons door tijdig te betalen!

Sponsorloop
Er is al heel veel binnen gekomen! Maar nog niet alles. We willen graag afronden en vragen uiterlijk deze week
het sponsorgeld op school in te leveren.
Nieuwsbrief van de bieb
Wat hebben een mopperende eend, Maurits Muis, een oude
versleten beer en monsters in de school met elkaar gemeen?
Het zijn allemaal personages in de nieuwste boekentips die je in
onze nieuwsbrief kunt vinden.
Daarnaast lees je welke leuke activiteiten we organiseren in de
Bibliotheek en in onze Maakplaats.
Meer info? Klik hier om onze nieuwsbrief te lezen
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Rapido Typen voor kids
Beste Ouders,
We starten 24 september op ’t Startnest met een cursus computertypen, die speciaal bestemd is voor de
groepen 6, 7 en 8. De lessen worden op dinsdag na schooltijd van 15.15 tot 16.45 uur gegeven.
In totaal 10 keer 1 ½ uur om de week, inclusief examen en diploma uitreiking.
We gaan de lessen persoonlijk verzorgen, zoals we dat nu al een paar jaar hebben gedaan. Hierbij houden we
het kind als individu goed in de gaten. Ook kinderen met aandachtspunten zijn welkom in onze lessen. De
diploma eisen zijn voor deze kinderen aangepast. Via de mail en de telefoon houd ik contact met de ouders en
natuurlijk zijn ze ook altijd welkom aan het begin of einde van de les. Zolang de kinderen op eigen niveau hun
best doen, gaan ze door totdat ze het diploma hebben behaald.
De kosten bedragen voor deze cursus € 180,-. Dit is inclusief diploma garantie. Voor een toetsenbord met USB
aansluiting betaalt u € 15,- huur. Het bedrag kan uiteraard ook in termijnen worden betaald. Kinderen die een
eigen laptop meebrengen, krijgen een gratis toetsenbord te leen.
Als u zich voor deze cursus en aanvullende informatie wilt aanmelden, kunt u naar www.rapidotypen.nl gaan.
Onder contact kunt u bij het inschrijfformulier alle gegevens invullen. U kunt ook rechtstreeks mailen naar
info@rapidotypen.nl voor vrijblijvende informatie. Ik bel dan zo spoedig mogelijk, voor het doorspreken van
de bijzonderheden of waar nodig extra uitleg. U mag ook het strookje invullen en op school inleveren.
Met vriendelijke groet,
René Friggen
rpmfriggen@planet.nl
info@rapidotypen.nl
06-53268098
Graag binnen 2 weken retour!
Naam:

Naam kind:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Naam School:

Groep:

Email:

Geboortedatum:
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