Beste ouders/verzorgers,
Het is inmiddels juni. De zomervakantie komt in zicht. Nu komt de periode van o.a. toetsen,
rapporten en het afscheid nemen van groep 8 en Juf Els.
Ik wijs u er graag op dat op de laatste dag voor de zomervakantie alle kinderen om 12.15 uur uit zijn.

Bag to school
Onlangs heeft onze ouderraad weer de actie Bag to School gehouden. Met deze
kledinginzameling krijgt uw kleding een tweede leven. De ouderraad heeft €122,40
opgehaald waarmee zij kunnen bijdragen aan de activiteiten op school. Bedankt allemaal!

Daltondag
Op 15 juni is de Daltondag. U heeft hier via Parro al bericht over gekregen. Alle ouders zijn
uitgenodigd om een les of activiteit bij te komen wonen. Fijn om weer ouders in de school te
kunnen ontvangen. De school heeft de laatste jaren niet stil gezeten, dit laten we morgen
graag aan u zien.

IKC
De BSO en de onderbouw hebben onlangs voor het eerst aan hetzelfde thema gewerkt. Het
thema huttenbouwen was dus zichtbaar in groep 1, 2, 3 én op de BSO. Komend schooljaar zal
dit het hele jaar zo zijn. We werken dan vanuit 12 verschillende thema’s.
De opvang is momenteel ook bezig met het samenstellen van een leuk zomerprogramma.
Het nieuwe peuterplein is op een paar details na af. De kleinsten kunnen daar nu lekker
spelen.

Activiteiten
We kijken terug op een ontzettend leuk schoolkamp met de kinderen uit groep 7 en 8. Ook
de schoolreis was een succes. We zitten nu precies tussen de sportdag van de onderbouw en
de uitgestelde sportdag van de bovenbouw in. Het wordt vrijdag prachtig weer. Smeer uw
kind goed in en geef uw kind wat extra te drinken mee. Wij zorgen ook voor extra water.
Binnenkort krijgen alle ouders van onze groep 8 leerlingen een uitnodiging voor de
eindmusical. Daarin leest u hoeveel mensen u mee mag nemen.

Vertrouwenspersoon en anti - pestcoördinator
Op Onder de Wieken is juf Leenke de vertrouwenspersoon en anti-pestcoördinator. Een
vertrouwenspersoon is iemand waar leerlingen terecht kunnen als ze daar behoefte aan
hebben. Als er iets is wat ze moeilijk vinden om thuis of aan de leerkracht te vertellen, dan
kunnen ze bij juf Leenke terecht. Dit is in alle groepen aan de leerlingen verteld. Ook ouders
en collega’s kunnen in vertrouwen in gesprek gaan met de vertrouwenspersoon.
Daarnaast is juf Leenke ook onze anti - pestcoördinator: het aanspreekpunt voor ouders en
leerlingen die te maken krijgen met pesten. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat het
pestprobleem wordt aangepakt en dat alle kinderen veilig naar school kunnen. Ons antipestprotocol wordt daarbij gebruikt.
Mailadres juf Leenke: l.vanaken@dehoekscheschool.nl
Telefoonnummer school: 0186-692208
Werkdagen: dinsdag en woensdag

Formatie, schoolgids, studiedagen
Aan het eind van elk schooljaar wordt u geïnformeerd over de vrije dagen van komend
schooljaar, de groepen voor komend schooljaar, en de leerkrachten van komend schooljaar.
Ook de totale informatie over onze school wordt d.m.v. de schoolgids en de bestuursgids.
Over een aantal zaken heeft de MR medezeggenschap. Op 28 juni staat de MR-vergadering
gepland. Wanneer de MR akkoord is, zullen we u in de week na 28 juni informeren.

Daltonraad
Afgelopen half jaar zijn we gestart met de daltonraad. Deze raad bestaat uit kinderen,
ouders en leerkrachten. Samen bespreken ze de leefomgeving van de school en voeren hier
projecten op uit. We zijn nog op zoek naar ouders die deel willen nemen aan deze
daltonraad. De vergaderingen zijn op woensdagochtend, één keer in de maand. Meld je aan
door te e-mailen naar l.vanaken@dehoekscheschool.nl.

Nieuw gezicht
Na de zomer zal Juf Rachelle bij ons op school komen werken. Ze zal de plaats die Juf Els
achter laat innemen. Juf Rachelle is momenteel aan het afstuderen aan de academische
Pabo.
Hier stelt zij zich aan u voor:
Mijn naam is Rachèlle Boshuizen, dit jaar studeer ik af als leerkracht basisonderwijs en vanaf
volgend schooljaar zal ik een van de juffen op Onder de Wieken zijn. Ik heb er ontzettend
veel zin in om op deze school te komen werken.

Ik ben 22 jaar oud en ik woon in Vlaardingen, maar samen
met mijn vriend ben ik op zoek naar een huis in de
Hoeksche Waard.
In mijn vrije tijd ben ik graag sportief bezig; ik houd van
kickboksen en hardlopen.
Verder ben ik dol op de natuur en kom ik graag buiten.
Voor nu wil ik alle ouders en kinderen alvast een fijne
vakantie toewensen, en dan zien wij elkaar volgend
schooljaar!
Met vriendelijke groet, namens het hele team,
Tobias Vermeulen, Dalton IKC Onder de Wieken
Directeur

