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___________________________________________________________________________
Nieuws van Anke
Beste ouders / verzorgers
Morgen hebben we weer een Open Ochtend.
Van 9.30 uur tot 11.30 uur kunnen belangstellenden binnenlopen op een tijd die het hen schikt.
Heeft u nog buren of familie met jonge kinderen in de buurt wonen waarvan u denkt dat het voor hen leuk zou
zijn om de school in actie mee te maken: u heeft nog net de tijd om hen te tippen voor deze ochtend.
De kinderen van groep 8 leiden de bezoekers rond en daarna kunnen zij al hun onbeantwoorde vragen stellen
aan de leerkrachten en een groep ouders die daar speciaal voor op school is.
Schoolkamp
De opwinding over het schoolkamp is gestart. We gaan ook dit jaar weer met de kinderen van groep 3 t/m 8
op reis. Vanaf de middenbouw gaan alle kinderen drie dagen op kamp. Best spannend, misschien nog wel
meer voor u dan voor de kinderen zelf. Het schoolkamp is de uitgelezen mogelijkheid voor kinderen en
stamgroepleiders om elkaar nog beter te leren kennen. Zo dragen de kampen enorm bij aan het creëren van
een hechte stamgroep,
Ouders bereiden het kamp met de stamgroepleiders voor en begeleiden de kinderen ter plaatse. Aan de hand
van een thema: dit jaar sport, hebben we een programma gemaakt waarin ieder kind zijn hart kan ophalen.
Spelen, werken, spreken en vieren zijn ook hierbij het uitgangspunt. Van een spannende speurtocht met je
kampgroepje in het donker tot gezellig met je vriendinnetjes knutselen. Met de hele groep een spel spelen en
’s avonds samen verhalen vertellen voordat je gaat slapen. Elk jaar een ervaring voor kind, ouder en
stamgroepleider om nooit te vergeten!
Groep 8
Groep 8 is alweer begonnen met de
voorbereidingen voor de musical.
Een eindmusical is een passende
afsluiting van de tijd op de basisschool.
Groep 8 werkt voor de musical samen
aan een mooie uitvoering en leert zo
waardevolle vaardigheden.
Bijvoorbeeld om hun creativiteit aan te
spreken, zich in te leven in andere
personen en om een ander ook een moment in het spotlicht te gunnen. De kinderen groeien hierdoor als
groep en individueel kan de afscheidsmusical soms zelfs de ontdekking van een nieuw talent betekenen.
Natuurlijk is het spannend om voor deze musical op het podium te staan. Gelukkig hebben onze kinderen al
geproefd aan vakken als theater, zang en dans en dan kunnen zij in de eindmusical hun ervaring daarmee
benutten. Met onvermoede talenten laten ze ons versteld staan. Dit alle om de kinderen van groep 8 te laten
stralen op het podium en hun afscheid een echt feestje te laten zijn.
Met 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

Nieuws voor de onderbouw
Vandaag krijgen jullie kinderen allemaal een brief mee naar huis over het schoolreisje op dinsdag 28 mei!
We gaan die dag er een gezellige, geslaagde dag van maken in Oud Valkeveen. Wat je kind precies mee moet
nemen en wat je kunt verwachten van deze dag staat in de brief die met uw kind mee komt.
Mochten er nog vragen zijn, aarzel niet en stel ze aan de stamgroepleider.
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Oproepje voor de avond4daagse
Volgende week wordt door een grote groep kinderen en hun ouders/begeleiders weer de Avond4daagse
gelopen.
Bij de 10 km hebben wij nog hulp nodig.
Wij hebben hulp nodig bij het vervoer van de vlag, met het
aftekenen van de deelnemers en de knipkaart.
Wie wil ons hiermee helpen?
Aanmelden kan via een mailtje naar Chantal (c.pronk@startnest.nl).
Alvast vele malen dank.
De routes die gelopen zullen worden staan online en zijn te vinden
via:
www.avond4daagse-uithoorn.nl/pagina/routes-en-starttijden
Alvast veel wandelplezier.
Oproep atelierbegeleiders
We hebben dit jaar kunnen genieten van drie succesvolle series “Ateliers op de vrijdagmiddag”. Vanwege het
succes kijken de kinderen uit naar het aanbod van de laatste serie die we graag organiseren in de laatste
periode tot de zomervakantie voor de kinderen van groep 5 t/m 7. De kinderen van groep 8 zullen zich in die
tijd storten op de voorbereiding van hun afscheidsavond.
Door de vakantieperiode die we net achter de rug hebben en de vele hulp die de ouders ons dit jaar al hebben
geboden is de oproep om u aan te melden als begeleider mogelijk wat op de achtergrond geraakt. Om ook in
de laatste serie een gevarieerd aanbod te hebben, willen we toch nog een poging wagen.
De bedoeling is dat de kinderen uit een rijk aanbod van activiteiten kunnen kiezen. De keuze wordt bepaald op
basis van het talent of interesse van de kinderen. Het doel is om op een zeer aangename manier veel te leren
van en met elkaar.
Het betreft deze keer 7 vrijdagmiddagen van 14:15 tot 15:30 uur. In deze tijd werken de kinderen aan het
onderwerp en zorgen met elkaar voor het opruimen van de atelierruimte.
U kunt zich uiterlijk tot woensdag 16 mei aanmelden als atelierbegeleider bij Ella Postma via mail:
e.postma@startnest.nl. Geef aan welke activiteit u zou willen organiseren. Er zijn vele mogelijkheden.
De data voor deze laatste serie:
17 mei, 24 mei, 7 juni, 14 juni, 21 juni, 28 juni, en 5 juli.
Hopelijk stroomt de mailbox over van de aanmeldingen zodat we 17 mei weer van start kunnen gaan. Mocht
dit niet lukken dan zullen we met de teamleden op een andere wijze vormgeven aan deze ronde ateliers.
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Nieuws van ‘t Overstapje
Hallo Allemaal,
Wij zijn gestart met het thema Verkeer. We
leren over de verschillende voertuigen, zoals
bus en een vliegtuig. Wat vliegt in de lucht? En
wat rijdt er op de weg?
Groetjes Mariëlle en Linda
Peuteropvang 't Overstapje
’t Overstapje in de Scheg!
Bij ’t Overstapje vangen we kinderen op van 2
tot 4 jaar.
De openingstijden zijn van 8.00 – 13.00 uur.
Meer informatie via www.solidoe.nl.
U kunt ons volgen op Facebook (PO
Zijdelwaard)
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Bericht van de burgemeester

Namens de burgemeester van Uithoorn vindt u bij dit info een brief inzake het
samenwerkingsinitiatief Redzaam.nl
De reeks workshops onder leiding van deskundigen, begint a.s. donderdag op het gemeentehuis.
U bent daarvoor van harte uitgenodigd.
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