NIEUWSBRIEF MEI

LITERAIR THEMA SPROOKJES EN MEER

Agenda
9 mei
OR-vergadering:
aanvang 20.00 uur
MR-vergadering:
aanvang 20.00 uur
26 t/m 29 mei
Hemelvaartsvakantie
Literair thema mei/juni: Sprookjes
Roodkapje, Sneeuwwitje, ……………… enzovoorts.
Ieder kind kent wel een paar van deze fantastische
verhaaltjes, die voorgelezen of verteld worden. Hoewel
sprookjes geen verhalen zijn uit het werkelijke leven,
vertellen ze toch de innerlijke waarheid van de mens.
Het zijn verhalen, waar zelfs een kind zich in herkent.
De symboliek van de taal begrijpt een kind intuïtief.
Leugen en list worden duidelijk gesteld tegenover
waarheid en eerlijkheid. Het verhaal laat de gevolgen
zien.
Sprookjes helpen het kind zijn fantasie te gebruiken en
te ontwikkelen en emoties te ervaren. Het zijn
plaatjes van het leven. Kinderen zijn nieuwsgierig en
willen weten hoe het leven in elkaar zit en wat
belangrijk is. Ze zijn geïnteresseerd in wat wel en niet
goed is en zien dat in het sprookje. Ze voelen heel goed
aan wat goed en slecht is, wie de goede en de
slechterik is in het verhaal. Hoewel er niet rechtstreeks
wordt verteld in sprookjes, wie goed is en hoe het
slechte overwonnen kan worden, zien kinderen het
voor zich door de acties van de personen of dieren in
het verhaal.

31 mei
Excursie Archeon, voor groep 5 t/m 7
1 juni
Sportdag groep 5 t/m 8, kinderen uit
groep 1 t/m 4 zijn vrij
2 en 3 juni
Schoolfotograaf
6 juni
2e Pinksterdag
7 juni
Studiedag personeel, alle leerlingen
zijn vrij
13 juni
Nieuwsbrief juni/juli
29 juni
Studiedag personeel, alle leerlingen
zijn vrij

Of het kind het op zichzelf betrekt hangt af van de fantasie van het kind. Door het verhaal gaat het kind de
confrontatie met zijn eigen angst aan. Het zal er niet banger van worden, maar sterker. Want de angst wordt
altijd symbolisch weergegeven in een sprookje en de slechte personages worden altijd door de goede
overwonnen. Heel belangrijk is de held uit het verhaal, want daarmee zal het kind zich kunnen identificeren.
Met de eindweek, die ook in het teken van “Sprookjes” zal staan, sluiten we het schooljaar af.
Hierover wordt u nog nader geïnformeerd.

Personeelszaken
Op 1 november 2022 gaat mevr. Joke Thijsse met pensioen. Dit lijkt nog ver weg,
maar toch zijn we al druk bezig met haar opvolging. Het plan is namelijk om
onze nieuwe collega al aan het begin van het nieuwe schooljaar bij ons op school
te laten starten, bij voorkeur met groep 1/2A. De werkzaamheden van mevr. Joke
Thijsse zullen dan volgend schooljaar bestaan uit het begeleiden van kinderen
uit groep 1 en 2, die extra zorg nodig hebben.
Als de opvolging van mevr. Joke Thijsse geregeld is, zullen we u in de nieuwsbrief
van juni informeren over de groepsverdeling voor het schooljaar 2022-2023.
Archeon
Elk schooljaar gaan we met groep 5 op excursie naar het Archeon. Deze excursie
ging de afgelopen twee schooljaren vanwege corona niet door, waardoor we nu
op dinsdag 31 mei niet alleen met groep 5, maar ook met groep 6 en 7 naar het
Archeon gaan.
Voor deze excursie vragen we een kleine eigen bijdrage van €5 per leerling, die
de kinderen bij hun leerkracht kunnen betalen.
In themapark Archeon is het verleden van Nederland nagebouwd. Het park is
verdeeld in 3 tijdvakken en beslaat een periode van ongeveer 9500 jaar.
De kinderen maken kennis met reconstructies van hutten, huizen en gebouwen
uit de prehistorie (8000-55 voor Chr.), de Romeinse tijd (55 voor Chr.-400 na Chr.)
en de Middeleeuwen(500-1500 na Chr.).
Alle nederzettingen zijn omgeven door het bij de periode passende landschap.
De kinderen moeten gewoon om 8.30 uur op school zijn en de planning is om
ongeveer 16.15 uur weer bij school terug te zijn.
Sportdag groep 5 t/m 8
De sportdag die oorspronkelijk gepland stond
op woensdag 25 mei is verzet naar woensdag 1 juni.
Voor groep 5 en 6 wordt deze sportdag gehouden op de korfbalvelden aan de
Thorbeckelaan. De sportdag voor de leerlingen uit de groepen 7 en 8, wordt
gehouden op sportpark De Lockhorst. De kinderen uit groep 5 t/m 8 krijgen nog
een brief mee met nadere informatie.
Alleen slecht weer kan roet in het eten gooien! Om hier misverstanden over te
voorkomen, krijgt u dinsdag 31 mei via Parro een berichtje of de sportdag wel of
niet doorgaat.
Als de sportdag doorgaat, zijn de leerlingen uit groep 1 t/m 4 deze dag vrij!
Wanneer het niet doorgaat, is er voor alle groepen gewoon school.

Schoolfotograaf
Op donderdag 2 en vrijdag 3 juni komt het bedrijf “Nieuwe Schoolfoto” met
fotograaf Maxim Haak de schoolfoto’s maken.
De kinderen gaan individueel, met broertje(s)/zusje(s) en met hun groep op
de foto.
Ook zal er gelegenheid zijn om broertje(s)/zusje(s) die (nog) niet bij ons op
school zitten individueel en met elkaar te laten fotografen.
Studiedagen dinsdag 7 juni en woensdag 29 juni
Vanwege een studiedag voor het personeel zijn alle kinderen vrij op dinsdag 7
juni (direct na 2e Pinksterdag).
Ook woensdag 29 juni is nog een studiedag voor het personeel, waarop alle
leerlingen vrij zijn.

Schoolreizen
De data voor de schoolreizen zijn bekend en de eerste groep die op pad gaat is groep 8. Zij vertrekken
dinsdag 14 juni op meerdaagse schoolreis naar Centerpark “De Kempervennen” in Noord-Brabant.
De schoolreizen voor de andere groepen staan gepland in de eindweek op maandag 4 juli.
Waar groep 1en 2 en groep 3 t/m 7 naar toe gaan, houden we nog even als verrassing.
Aan deze schoolreizen zijn uiteraard kosten verbonden, die betaald worden uit de ouderbijdragen.
In oktober 2021 hebben alle ouders van de kinderen die toen al bij ons op school zaten een betaalverzoek
ontvangen voor de ouderbijdrage. (zie nieuwsbrief oktober)
De ouders van de kinderen die na die tijd bij ons op school gestart zijn, krijgen nog een betaalverzoek voor
het schoolreisgeld en een aangepast bedrag voor de betaling van de activiteiten van de Ouderraad.
Het schoolreisgeld voor de leerlingen uit groep 1 en 2 bedraagt € 20 en voor de leerlingen uit
groep 3 t/m 7 € 30.
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