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Nieuwsbrief
Interessante informatie:
• SiS-regels
 Groepsindeling 2019-2020
 Jantine van ‘t Hof
 Ouderraad
 Medezeggenschapsraad
 Tuin
 Roparun
 Eindtoets
 KDV/BSO

Voor de agenda:
- 5 juni
Studiedag, alle kinderen
Vrij
- 18 juni
Schoolreis groep 1 t/m 6
- 26 juni
Sportdag
- 11 juli
Afscheidsmusical
- 19 juli
Kinderen vrij

SiS-regels
Dit zijn de SiS (Samen is Sterker)-regels voor de komende weken.
Onderbouw:
We hebben het fijn met elkaar.
Lachen is fijn, maar uitlachen doet pijn.

Midden- en bovenbouw:

We zorgen met elkaar voor een fijne sfeer.
We gaan op een respectvolle manier met elkaar om.

De regel hangt in de groep van uw kind en wordt besproken. Verder
staat de regel ook op de weektaak.
Groepsindeling schooljaar 2019-2020
Twee weken geleden is met het team bekeken hoe we de kinderen over
de groepen zullen verdelen in het komende schooljaar. Gisteravond is dit
met de medezeggenschapsraad besproken. Wij zien de volgende indeling
als beste indeling voor alle kinderen:
Groep 1/ 2 A
Groep 1/ 2 B
Groep 3
Groep 4/ 5
Groep 6/ 7 A
Groep 7 B/ 8
Wie er voor welke groep zal staan is onze volgende stap.
Jantine van ’t Hof
Jantine heeft in januari aangegeven dat zij vrijwillige mobiliteit
aangevraagd had. Het daltononderwijs op Onder de Wieken is niet het
soort onderwijs waar zij zich prettig bij voelt. Zij vindt het prettiger om
meer traditioneel les te geven. Het team vindt zij echter erg leuk.
Na enkele gesprekken met directeuren van andere scholen bij Acis heeft
zij besloten volgend schooljaar op de Klinker in Oud-Beijerland les te
geven. Wij vinden het jammer dat zij weggaat en zullen snel op zoek
gaan naar een goede nieuwe collega.
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Ouderraad
Na dit schooljaar stopt Helene Bouman met haar werkzaamheden voor de ouderraad. Anne gaat naar het
voortgezet onderwijs. Wij willen Helene bedanken voor haar inzet in al die jaren. Het zal moeilijk worden
haar te vervangen, maar we hebben er vertrouwen in dat er een positieve duizendpoot is die dit kan.
Verder zijn er 4 leden aftredend en herkiesbaar. Wij zijn nu dus op zoek naar enthousiaste ouders, die het
leuk vinden om zich in te zetten voor de school en die zich beschikbaar willen stellen voor de ouderraad. De
ouderraad organiseert samen met het team allerlei activiteiten.
Opgeven kan via ingrid.monnee@odbsonderdewieken.nl
Medezeggenschapsraad
Tijdens de jaarlijkse ouderavond is Ilse van der Berg aftredend en herkiesbaar. De medezeggenschapsraad
komt ongeveer 5 keer per jaar bijeen om over allerlei schoolse beleidszaken te vergaderen. Indien u
interesse heeft zich hiervoor op te geven dan kan dat ook via ingrid.monnee@odbsonderdewieken.nl of
door gewoon even langs te lopen.
Tuin
Om de school heen ligt een mooie tuin. Hierin staat ook nogal wat onkruid. Vaak is opa Bochove bezig in
zijn eentje al dit onkruid te verwijderen. Op het rooster van de groepen staat ook dat zij moeten helpen de
tuin zo netjes mogelijk te maken. Soms is dit echter teveel voor de kinderen. Wij zijn nu op zoek naar
ouders die af en toe een klein groepje kinderen willen helpen om onkruid te verwijderen. U kunt zich
hiervoor opgeven bij de leerkracht van uw kind.
Roparun
De opbrengst van de lege flessen voor de Roparun is € 104,00. We willen alle kinderen, ouders en collega’s
bedanken voor de moeite om de lege flessen bij ons in te leveren. De teams van juf Els en juf Nicole van de
Roparun vinden het weer heel fijn dat iedereen zo enthousiast heeft meegedaan. Komt u hen ook
aanmoedigen in Oud-Beijerland op 2de Pinksterdag? Juf Nicole loopt met team 92 en juf Els met team 303.
Eindtoets
De officiële uitslag van de Eindtoets van groep 8 is een gemiddelde score van 80,7. De adviezen die wij aan
de kinderen hebben gegeven kloppen netjes. Wij hebben slechts een leerling gehad, die een fout advies
kreeg door een fout bij de Eindtoetsen. De score is gelijk gebleven, maar het advies vanuit de toets is
aangepast.

Wij wensen iedereen een fijn Hemelvaartweekend

Volgende nieuwsbrief:
13 juni 2019
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KVD / BSO- nieuws
KDV nieuws, thema Oef, wat warm!
Het is gezellig druk op het kinderdagverblijf, waar we ons bezig houden met het thema Oef, wat warm!
Helaas is het nog niet heel warm geweest en hadden we gisteren zelfs enorme regen buien..... maar dat
mag de pret niet drukken! We hebben enorme ijsjes gestempeld en gevoeld aan warm water en ijs koud
water. Met een shawl om en een dikke trui is het natuurlijk véél te warm.... snel uit die warme kleren! En
dan lekker naar buiten, waar we genieten van de zandbak en van ons gezelschap: de peuters van de
peuterspeelzaal!
Jiska, Betske, Amber, Angela en Laura
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