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Klasseninformatie

Klasseninformatie
Bij deze Nieuwsbrief is een bijdrage van groep 1/2A toegevoegd.
U kunt de bijlage ook vinden op onze site in de rubriek KLASSENINFORMATIE.
De volgende keer zal groep 7 een bijdrage verzorgen.
Juffrouw Yvonne Boon hersteld
Na de meivakantie zal juffrouw Yvonne weer volledig gaan werken in groep 5B. In de afgelopen
weken heeft zij dit al op therapeutische basis gedaan.
Juffrouw Yvonne zal vanaf 6 mei op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag werken.
Juffrouw Chelsea gaat dan alleen op de donderdagen en sommige vrijdagen in de groep werken.
Ouderschapsverlof
Na de meivakantie heeft juffrouw Margit geen ouderschapsverlof meer. Zij zal dan weer van
maandag tot en met donderdag lesgeven.
Trots!
Juffrouw Veronique, meester Tom en ik zijn vijf dagen lang op studiereis in Finland geweest. We
hebben daar verschillende scholen bezocht en met veel mensen gesproken die daar in het onderwijs
werken. Het was een heel leerzame ervaring en het helpt je om op je eigen situatie te reflecteren.
Aan de ene kant kunnen we veel leren van het Finse onderwijs. Hoe men daar omgaat met
vertrouwen en ruimte geven is geweldig. Daar kunnen wij nog van leren.
Aan de andere kant is het zo dat wij op onze school op digitaal gebied een grote voorsprong hebben
ten opzichte van de Finse scholen. Wij gebruiken in de bovenbouw de chromebooks voor ons
basisprogramma, terwijl in Finland dit nog lang niet zo ver is. Daar mogen we best trots op zijn!
Al met al hebben we veel bruikbare bagage uit Finland meegenomen, die we zeker zullen gaan
uitpakken. Het was voor 100% de moeite waard!
Bart Rosa Bian
Nieuws uit de kleuterbouw
Deze week ronden we het thema ‘Lente’ af. Alle kleuters hebben bolletjes gekregen van de ouders
van Eva Alkema (groep 1-2A). Heel hartelijk dank daarvoor. Na de meivakantie starten we met het
thema ‘Bouwen’. Op maandag 6 mei openen we (bij goed weer) dit thema met een bouwdag. Tijdens
het buitenspelen ‘s middags gaan we hutten bouwen op het schoolplein. We kunnen hiervoor veel
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grote (hele grote) dozen gebruiken. Als u een doos van een groot apparaat heeft, willen wij die graag
gebruiken op maandag. We zullen via google streetview alle huizen van de kinderen gaan bekijken.
Verder gaan we natuurlijk veel rekenen met schroeven, moeren en spijkers. In de volgende
nieuwsbrief leest u meer over dit thema.
Op dinsdag 14 mei vieren wij onze verjaardag. De kinderen mogen deze dag verkleed naar school
komen, ze hoeven alleen drinken mee te nemen en de schooltijden blijven gelijk. In de ochtend
verdelen we alle kleuters over 4 kleine groepjes om in circuitvorm spelletjes te doen, koekjes te
bakken, buiten te spelen en film te kijken.
In groep 1-2A bij juf Karin is deze week Kane de Jong begonnen en na de meivakantie start Manu
Vijn. Gezellig dat jullie bij ons in de klas komen. Veel plezier op school.
Donderdag 9 of vrijdag 10 mei krijgen de kinderen hun moederdagcadeautje mee naar huis. De
kinderen zullen het cadeautje goed verstoppen, dus even niet onder het bed of in de kast kijken,
moeders.
Op de agenda de komende maand:
- maandag 27 mei voorstelling ‘Kattensprongen’ van 11.30 tot 12.00 uur, zaal open vanaf
11.20 uur. Er is ruimte voor 1 ouder per kind om te komen kijken.
- woensdag 29 mei op schoolreisje naar speeltuin Neshof in Onderdijk.
Verkeersexamen groep 8
Ooit begonnen ze op een kleine fiets met zijwieltjes, maar na jaren oefenen en de nodige
verkeerslessen waren de kinderen van groep 8 er klaar voor: het verkeersexamen. Twee weken
geleden hebben alle leerlingen van groep 8 het theoretische gedeelte met goed gevolg gemaakt.
Vorige week moest er gefietst worden. Met veel trots kunnen wij mededelen dat alle leerlingen van
groep 8 ook voor het praktijk-gedeelte allemaal zijn geslaagd.
Bedankt groep 8!

Op 12 april werd het Koningsontbijt gehouden op onze school. Na een flinke warming-up onder
leiding van Marco, de vakleerkracht gymnastiek, kregen alle leerlingen een heerlijk ontbijt. De
Ouderraad had voor het vervoer gezorgd.
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Onder leiding van de leerlingen van groep 8 konden alle leerlingen meedoen aan diverse spelletjes.
Groep 8 had de spelletjes zelf bedacht en onder leiding van juffrouw Margit liep alles op rolletjes.
Complimenten!
Leerlingvergadering
Eergisteren heeft meester Bart een leerlingvergadering gehouden met zes leerlingen van de groepen
5 t/m 7 over het gebruik van Snappet.
De tevredenheid hierover bij de leerlingen is groot en ze gaven als tip mee dat ze graag het
leergebied Engels toegevoegd willen hebben. Goede tip voor Snappet!
Schoolreisjes!!
Beste ouders,
Op donderdag 16 mei gaan de kinderen van groep 3 tot en met 7 op schoolreisje.
Groep 3 gaat naar De Goudvis, groep 4 en 5 gaan naar Hoenderdaell en groep 6 en 7 gaan naar
Drievliet.
Woensdag 29 mei gaan de groepen 1 en 2 op schoolreisje naar speeltuin Neshof in Onderdijk.

Sportdag voor de groepen 1 t/m 4 maandag 17 mei
De sportdag van de onderbouw (groep 1 t/m 4) is een alternatief sportgebeuren en vindt op vrijdag
17 mei plaats. Onze vakleerkracht gym Marco de Vent zal deze sportdag in en rond de gymzaal de
Munt gaan verzorgen. Hij heeft allerlei leuke en bijzondere spelletjes bedacht! Rondom de Munt is
het vaak winderig en koud, zorg dus voor de juiste kleding en heel belangrijk: dichte schoenen. We
verzamelen om 8.30 uur in de klas en lopen daarna gezamenlijk naar de Munt. Mocht het heel slecht
weer zijn, dan kan de sportdag helaas niet doorgaan en hebben de kinderen gewoon les.
Bij de indeling van de sportgroepjes worden de kinderen van alle groepen door elkaar gemengd, bij
de spelletjes staan ouders. We hebben via de klassenouders gelukkig al veel aanmeldingen gekregen
van ouders die komen helpen met het begeleiden van een onderdeel.
We hanteren deze dag de gewone schooltijden. De groepen 1 t/m 4 gaan ‘s morgens sporten, de
groepen 1 en 2 hebben zoals gebruikelijk ‘s middags vrij en groep 3 en 4 gaan ‘s middags gewoon
naar school.
Sportdag groep 5 t/m 7 dinsdag 14 mei
Deze sportdag is een gezamenlijk initiatief van alle Medemblikker scholen.
De sportdag wordt gehouden op dinsdag 14 mei en zal op vrijwel dezelfde manier worden gehouden
als vorig schooljaar. In vier jaar tijd krijgen de leerlingen acht verschillende sportactiviteiten te doen.
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LET OP!
Groep 7 sport ‘s morgens en heeft ‘s middags vrij.
Groepen 5 en 6 sporten ‘s middags zijn ‘s morgens vrij.
Bij deze Nieuwsbrief is een BIJLAGE toegevoegd met alle informatie.

Entreetoets groep 7
De Entreetoets is een toets die ons helpt om een goed advies te kunnen geven voor het voortgezet
onderwijs.
Deze toets wordt dit jaar in week 21, 22 en als dat nodig is in week 23 door de kinderen van groep 7
gemaakt.
De resultaten van deze toets laten zien hoe het kind ervoor staat op het gebied van o.a. taal en
rekenen en begrijpend lezen. De Entreetoets is een papieren toets en wordt klassikaal afgenomen.
Als alle taken zijn gemaakt worden de antwoordbladen naar Cito gestuurd, zij kijken vervolgens de
antwoorden na en maken een rapportage. De uitslag van deze toets volgt in het volgende schooljaar.
Koningsdag 2019 Medemblik
Het Medemblikker programma is als bijlage toegevoegd.
Financiële ondersteuning West-Friesland
Om ouders financieel te steunen is deze Stichting opgericht. Op onze website vindt u de informatie
2019-2020. Klik maar op de titel.
Schoolfotograaf
Het duurt nog even, maar hier alvast een berichtje over de schoolfoto's.
Deze worden gemaakt op dinsdag 28 mei. Zoals elk jaar worden er groepsfoto's en portretfoto's
gemaakt. Probeert u deze datum dus geen afspraken zoals tandartsbezoek in te plannen.
Optimist on Tour
Tijdens de Medemblik Regatta zullen de groepen 5 t/m 8 meedoen aan een zeilclinic. Het vindt plaats
in de week van 20 mei.
Avondvierdaagse 2019
Ook dit jaar doet onze school weer mee aan de avondvierdaagse. Deze wordt gehouden van
maandag 3 juni t/m donderdag 6 juni a.s. Deelname aan de avondvierdaagse kost € 4.00 per
persoon.
Avondvierdaagse betekent dat je op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond 5 of 10
kilometer wandelt. Je moet dus alle vier de avonden aanwezig zijn. Als je die prestatie gehaald hebt,
krijg je na afloop een medaille. De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 lopen elke avond 10 kilometer. De
kinderen uit de groepen 1 t/m 4 lopen 5 kilometer. Als je in groep 5 of groep 6 zit en 5 kilometer wilt
lopen, dan kan dat.
Kinderen die de 5 kilometer gaan lopen kunnen alleen meedoen als ze onder begeleiding van een
volwassene lopen. Uiteraard kan dit in overleg of samenwerking met vrienden, buren, enz. Kinderen
en de begeleiding melden zich bij school en mogen meteen starten. Op deze manier wordt de grote
groep van de 5 kilometer in kleinere groepjes verdeeld en is dat veiliger.
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De kinderen die de 10 km lopen uit de groepen 5 en 6 lopen samen met de kinderen uit de groepen 7
en 8. De leerkrachten lopen op vrijwillige basis mee. Dit betekent dat er per avond minimaal 6 ouders
moeten meelopen. Twee ouders vooraan de groep, twee in het midden en achteraan ook twee
ouders. De ouders die voor- en achteraan meelopen, moeten een hesje dragen.
Met de hulp van ouders hebben de leerlingen zich afgelopen jaren goed aan de regels gehouden en is
er goed en gezellig gelopen. We hopen dat het dit jaar ook weer zo gaat.
Ook dit schooljaar moeten de kinderen zich elke dag na afloop van de wandeling afmelden bij school.
Zo weten wij of iedereen weer terug is én de kinderen krijgen dan iets lekkers.
Als je mee wilt doen ben je van harte welkom, maar alleen met een positieve inzet. Wie dit niet van
plan is, kan beter niet inschrijven. Wij hebben dan ook afgesproken om kinderen die zich een avond
niet weten te gedragen uit te sluiten van verdere deelname. We hopen dat deze maatregel niet nodig
zal zijn en dat het voor iedereen een prettige wandeltocht zal worden.
Als je je wilt opgeven voor de avondvierdaagse moet je onderstaand strookje invullen en samen met
het inschrijfgeld van € 4,00 in de bibliotheek inleveren bij de ouders van de oudercommissie. Dit kan
iedere ochtend voor 8.30 uur op 6, 7, 8, 9 en 10 mei. Er zijn in de bibliotheek extra
inschrijfformulieren te krijgen, want ieder kind moet op een apart formulier ingevuld zijn. En graag
alles invullen! De ouders die gaan meelopen, kunnen dit aangeven op hetzelfde inschrijfformulier.

De laatste dag dat je je nog kunt inschrijven is op
10 mei!
✁-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijfformulier Avondvierdaagse 2019
Voornaam en achternaam:
Geboortedatum:
Ik zit in groep:

5 km

10 km

bij juf/meester

Mijn vader of moeder loopt mee op: maandag / dinsdag / woensdag / donderdag
Voor de hoeveelste keer doe je mee?
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keer.

