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Klasseninformatie
Bij deze Nieuwsbrief is een bijdrage van groep 7 toegevoegd.
U kunt de bijlage ook vinden op onze site in de rubriek KLASSENINFORMATIE.
De volgende keer zal groep 8 een bijdrage verzorgen.
Gedragsregel van de maand

We zorgen dat we niemand pijn doen.

Groepsindeling volgend schooljaar
Al enkele maanden zijn we bezig met de groepsindeling voor volgend schooljaar. Het is fijn om u nu
te kunnen melden dat we volgend schooljaar weer met 9 groepen gaan werken!
In de volgende Nieuwsbrief zult u alle informatie vinden over het volgende schooljaar.
Juffrouw Anoeska met zwangerschapsverlof
Vanaf dinsdag 11 juni zal juffrouw Anoeska met zwangerschapsverlof gaan. We wensen haar een
fijne tijd toe!
Aansluitend op haar verlof zal zij ook nog ouderschapsverlof gaan opnemen. Zij zal in februari 2020
weer terugkomen op school.
Jong team!
Je kunt merken dat ons team in de laatste jaren flink verjongd is. Na de zomervakantie zijn vier van
onze leerkrachten met zwangerschapsverlof.
Gelukkig hebben we de vervanging op een goede manier kunnen invullen. In de volgende nieuwsbrief
leest u hier meer over.
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Nieuws uit de kleuterbouw
Ons thema ‘Bouwen’ is van start gegaan met een bouwdag. Dankzij het mooie weer en de vele grote
dozen die door de kinderen zijn meegenomen, hebben we bij het buiten spelen goed kunnen
bouwen. Ook hebben we deze week het boek ‘Klein-mannetje zoekt een huis’ voorgelezen. Naar
aanleiding van dit boek hebben de kinderen in 4 groepen een huis voor het Kleine-mannetje
gebouwd van lego, houten blokjes en constructie-materiaal.
Afgelopen dinsdag hebben wij onze verjaardag gevierd. We zijn heerlijk verwend met mooie
tekeningen en cadeau’s. In de ochtend hebben de kinderen in kleine groepjes koekjes gebakken met
2 hulpmoeders in de bibliotheek, met meester Jesse en meester Marein spelletjes gedaan op het
schoolplein, bij juf Karin Tom en Jerry gekeken en bij juf Anne o.a. snoepjes-memory gedaan. Het was
een geweldige dag! Speciale dank aan de bak-moeders voor de hulp bij het koekjes bakken.
Alvast willen we de vele hulpouders uit de groepen 1-2A, 1-2B, groep 3 en groep 4 bedanken voor de
hulp bij de sportdag. Mede door uw hulp kunnen we de sportdag op deze manier organiseren.
Geweldig!
Komende twee weken op het programma: de dansworkshop Kattensprongen, de schoolfotograaf en
het schoolreisje. Het zijn gezellige weken in deze maand.
Wel of geen foto’s
U heeft misschien wel gemerkt dat we steeds voorzichtiger zijn met het maken van foto’s. Door de
wet op de privacy (AVG) is het maken van foto’s en video’s aan strikte banden gelegd.
Wij vinden het echter erg jammer dat wij door de regelgeving steeds minder kunnen laten zien van
onze activiteiten in school.
Nieuwe ouders hebben al kunnen aangeven of we wel of niet foto’s van hun kind mogen maken.
Voor de ouders die bij ingang van de wet al kinderen bij ons op school hadden, gebruikten we het
akkoord dat gegeven was op het inschrijfformulier.
We willen nu duidelijkheid creëren en kijken of het mogelijk is om toch foto’s te kunnen nemen.
Indien weinig ouders bezwaar maken, kan dit. Foto’s willen we alleen gebruiken voor onze website,
de schoolgids en ons fotoalbum. Van social media maken we op dit moment geen gebruik.
We willen nu dus alle ouders een formulier toesturen waarop een duidelijke JA of NEE ingevuld kan
worden voor schoolgebruik en voor social media.
Na verzamelen van alle gegevens kunnen we een afgewogen beslissing nemen. We gaan er vanuit dat
alle ouders het ingevulde formulier zullen terugsturen.
Ouders zullen gelijk met de volgende Nieuwsbrief een toestemmingsformulier ontvangen.
Schoolfotograaf
Deze komt op dinsdag 28 mei. Er zullen portretten en klassenfoto’s gemaakt worden.
EHBO aan kinderen
Bij deze Nieuwsbrief is een bijlage toegevoegd over een cursus EHBO voor ouders.
Avondvierdaagse
Er doen weer heel veel kinderen van onze school mee aan dit prachtige evenement. Met elkaar
zullen we er weer voor moeten zorgen dat het veilig verloopt. Veel plezier allemaal!!
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Schoonmaakweek groepen 1 t/m 3
In de week van 11 t/m 14 juni wordt de schoonmaak in de groepen 1 t/m 3 gehouden. Via de
klassenouders zullen weer ouders worden gevraagd. Vele handen maken licht werk! Met elkaar is de
klus weer in een uurtje geklaard.

Dam-, schaak- en tafeltennistoernooi groep 8
Op woensdag 26 juni gaan drie scholen strijden om de prijzen. De Meridiaan, de Jozefschool en de
Maria-Bernadette gaan er weer een sportieve middag van maken. Succes!
Voetbaltoernooi
Op woensdagmiddag 22 mei wordt het Medemblikker voetbaltoernooi gehouden.
Catecheseproject TUIN
In de komende weken gaan we in alle groepen aan de slag met het project SCHIP. In de bijlage vindt u
de informatie voor ouders.
Medemblik got Talent 2019
Alle leerlingen hebben vandaag een inschrijfformulier meegekregen. De voorrondes zijn op
woensdag 5 juni en voor 22 mei moet ingeschreven worden. Who got talent?
De Avondvierdaagse Laatste informatie!!
Hier volgen nog enkele mededelingen voor alle kinderen (en hun ouders) die meedoen aan de
avondvierdaagse.
-

De avondvierdaagse wordt gehouden van maandag 3 juni tot en met donderdag 6 juni a.s.
Kinderen die de 5 km-tocht lopen melden zich bij de juf en/of ouder op de speelplaats bij de
glijbaan.
Kinderen van de groepen die de 10 km lopen melden zich op de andere speelplaats bij een juf
of meester.
Iedereen moet zich persoonlijk aanmelden, laat dus bij het aanmelden even je gezicht zien.
Op die manier kunnen we controleren of alle kinderen echt aanwezig zijn.

-

Ook dit schooljaar moeten de kinderen zich ook persoonlijk afmelden op het schoolplein met
de glijbaan. Na het afmelden krijg je iets lekkers. Je krijgt alleen je medaille als je jezelf hebt
afgemeld op maandag, dinsdag en woensdag.

-

De kinderen van de 10 km starten precies om 18.00 uur. De ouders die voor en achter lopen
dragen hesjes. De leerkrachten lopen in het midden.

-

De 5 km lopers starten meteen wanneer zij zich aangemeld hebben. Het is daarom
noodzakelijk dat zij onder begeleiding van een volwassene lopen. Aanmelden kan vanaf 18.15
uur tot 18.30 uur op het schoolplein met de glijbaan. Op donderdag kan je jezelf aanmelden
van 19.00 uur tot 19.15 uur.

-

Op donderdagavond starten de 5 km lopers om 19.00 uur en de 10 km lopers om 18.30 uur.
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Aan het einde van de wandeling verzamelen we bij Medistad waar veel ouders staan te
wachten om hun kinderen bloemen aan te bieden.
Daar starten we voor het laatste stukje achter de muziek en de vlag aan!
Na afloop van de intocht gaat iedereen zijn medaille halen op school. De 5 km-lopers en ook
de 10 km-lopers gaan naar de bibliotheek in school. Daar moet je even goed kijken bij wie je
jouw medaille kunt ophalen.
-

Als je zelf snoep of drinken meeneemt gooi je natuurlijk geen papiertjes of blikjes op straat.
Als de voorste kinderen niet te hard gaan hollen en de achterste kinderen een beetje
doorlopen, lukt het aardig om de groep bij elkaar te houden. We zijn dan de eerste drie
avonden om ongeveer 20.00 uur weer bij school terug.

-

Blijf op wegen buiten de stad (als er geen fietspad is) goed aan de linkerkant van de weg
lopen.
Let op!!!! Sommige automobilisten racen keihard voorbij. We lopen niet op de spoorbaan.
Let op de aanwijzingen van de leerkrachten en de ouders.

Regels voor de 10 kilometer:
-

Het is de bedoeling dat zowel de ouders als de leerlingen de aanwijzingen van de ouders met
een hesje opvolgen.
Niet gaan inhalen.
Bij de oversteekplaatsen wacht de voorste ouder tot de hele groep er is en dan pas
oversteken. Zo valt de groep niet uit elkaar.
Er moet ongeveer 50 meter tussen de voorste en de achterste ouder blijven.

Veel plezier!
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