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WIST U DAT?
-Er waterpokken
heerst in onze
school.

9 april

16 april

10 april

11 april

12 april

-Dat de groepen 7 en
8 vrijdag het
praktijkgedeelte van
het verkeersexamen
hebben gedaan.

Lily aanwezig

Lily middag
aanwezig

Lily aanwezig

17 april

18 april

19 april

20 april

Dag 1 Eindcito
groep 8

Dag 2 Eindcito

Dag 3 Eindcito

Nieuwsbrief 15
komt uit!

Verjaardagskalender!
April
17

13 april

-Groep 7 donderdag
het theoretisch
verkeersexamen
heeft gedaan.

Fedde Werkman (2011)

Groep
3

-Dat er 14 ouders
ons hebben geholpen
om de posten
onderweg te
bemensen.
-Dat groep 1/2
afgelopen week het
konijnenpad hebben
gelopen en
onderweg allerlei
vragen moesten
beantwoorden.
-Dat we ook voor
groep 1/2 ouders
nodig hadden om
hen te begeleiden.
-Dat het
bovenbouwfeest al
op 30 mei is en dat
we daar nog spullen
voor zoeken. (leest u
hieronder verder).
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Invallers
Als leerkrachten afwezig of ziek zijn, bellen we naar IPPON. Een organisatie waar we, als stichting, lid
van zijn en die voor ons de inval regelt. Daar zij veel personeel in dienst hebben is de kans dat er
iemand voor de groep staat veel groter, dan wanneer we dit zelf moeten regelen. Lukt het hen niet,
dan vragen we ook onze eigen teamleden om extra in te vallen of gaan ambulante mensen voor de
groep. In het uiterste geval worden de kinderen opgedeeld of vragen we u de kinderen een dag extra
thuis te houden.
Afgelopen weken heeft iedereen veel last gehad van de griepgolf die in Nederland heerste, ook bij ons
op school en bij de invalpool. Van dag tot dag wordt gekeken om inval te regelen en soms krijgen we
nog op de ochtend te horen dat de invaller ziek is gemeld. Daardoor is het lastig om u te informeren
over de invallers op langere termijn.
Hopelijk zitten we aan het eind van de epidemie en zijn al onze eigen juffen en meesters vanaf
volgende week weer gezond en wel aanwezig.

Bouw en inrichten
Op het moment dat de bouwwerkzaamheden achter de rug zijn en we weer terug mogen naar onze
oude, opgeknapte, lokalen, worden ook alle kasten vernieuwd. Hoe zoeken we nieuwe kasten uit. Als
eerste pijler van Daltononderwijs staat de zelfstandigheid van onze leerlingen. Van kleuter tot groep
8 moet je de mogelijkheid hebben je eigen materialen te pakken en weer op te ruimen. De kasten
moeten overzichtelijk zijn. Willen we laatjes of bakken, willen we alles open hebben of toch met
een deur. Onze visie is zelfs bij de keuze van een kast belangrijk.

Bovenbouwfeest
Op woensdag 30 mei 2018 vieren wij het
bovenbouwfeest in het thema: GALA! Om hier
een leuke avond van te maken zoeken wij nog
wat spullen voor de aankleding. Hierbij kunt u
denken aan: discoballen, zwarte doeken/zeil,
discolichten, rode lopers etc. Mocht u wat
hebben, neem dan contact op met juf Manon
(m.vanderheijden@delinge.nl).

Paaslunch
We kijken met veel plezier
terug op de zeer geslaagde
paaslunch van vorige week.
Alle kinderen hebben erg hun
best gedaan om iets lekkers te
maken voor een maatje uit een
andere groep. Vooral de sfeer
tijdens de lunch was in alle
groepen erg gezellig!
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