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KALENDER MEI
11 mei
Luizencontrole
11 mei
Dorpsböke groep 3-4 & 7-8
13 mei
Workshops Cardio drums groep
1 t/m 8
16 mei
Vergadering leerlingenraad
18 mei
Dorpsböke groep 1-2 & 5-6
20 mei
Nationale Pannenkoekdag
23 mei
Afname Cito toetsen
23 mei
Technieklokaal groep 7-8
25 mei
Dorpsböke groep 3-4 & 7-8
25 mei
Workshop dans groep 1 t/m 8
13:45 uur optreden voor ouders
26 -27 mei
Hemelvaart + vrije vrijdag

Kalender JUNI
1 juni
Dorpsböke groep 1-2 & 5-6
3 juni
Schoolreis groep 1 t/m 6
6 juni
2e Pinksterdag
8 juni
Dorpsböke groep 3-4
8 - 10 juni
Schoolkamp groep 7-8
15 juni
Dorpsböke groep 1-2 & 5-6
17 juni
Studiedag, alle leerlingen vrij
20 juni
Briefjes oudergesprek mee naar
huis
21-24 juni
Avond 4-daagse
22 juni
Dorpsböke groep 3-4 & 7-8

24 juni
27 juni
28 juni
29 juni
30 juni
Preview!
1 juli

Rapporten mee naar huis
Contactmiddagen deze week
Juffendag
Dorpsböke groep 1-2 & 5-6
Afscheid juf Ria 8:30 uur

Morgen, vrijdag 22 april zijn alle kinderen
sportief bezig zijn tijdens de Koningsspelen. Het
wordt vast weer een leuke en geslaagde dag!
Wij willen hierbij alvast alle ouders die hebben
geholpen hiervoor bedanken.

Musical groep 7-8

Let op! Wijziging studiedag!
Door een wijzing in het programma hebben we
de studiedag in juni moeten verplaatsen van 22
juni naar 17 juni.
17 juni zijn alle leerlingen vrij, woensdag 22
juni is een gewone schooldag.

Schoolvoetbal toernooien
De afgelopen 3 weken heeft er wekelijks een
voetbaltoernooi plaatsgevonden. Voor een
aantal groepen was soms lastig om een team te
vormen, niet iedereen wil graag deelnemen
aan een voetbaltoernooi. Om toch alle teams
te kunnen maken hebben een aantal leerlingen
vanuit de Tormijnschool in Noordijk mee gedaan. Dit was een enorm succes! Leerlingen
deelden deze middagen een gezamenlijke passie en plezier voor voetbal. Wellicht kunnen we
elkaar in de toekomst nog eens opzoeken om
gezamenlijke activiteiten te ondernemen.
Paaseieren en Koningsspelen
Op donderdag 14 april zijn alle leerlingen druk
bezig geweest met het zoeken van paaseieren.
Dit is ieder jaar weer een feest! Bedankt aan
alle hulp paashazen!

Studiedag 15 april
Tijdens de studiedag op 15 april hebben alle
teamleden weer een scholing gehad m.b.t.
Gynzy. Hierin hebben we uitleg gekregen over
hoe we nog beter de leerlingen kunnen
monitoren, begeleiden en kunnen
ondersteunen. Daarnaast hebben we uitleg
gekregen over handige tools die binnen Gynzy
beschikbaar zijn en we digitaal tijdens de lessen
kunnen inzetten.
Het is niet alleen leerzaam en interessant om
hierin een bijscholing te volgen, maar het geeft
ook nieuwe energie voor de komende lessen!

Thematisch werken
De afgelopen periode hebben wij schoolbreed
gewerkt over het thema Dieren.
In groep 1 t/m 4 zijn we veel te weten gekomen
over de volgende huisdieren: hond, kat, konijn,
parkiet, papegaai, vis en schildpad. We zijn op
bezoek geweest bij een Dierenwinkel en er
kwamen ook een aantal dieren bij ons in de
klas. Groep 3 maakte zelf een dierenboek en
groep een huisdierenkwartet.
In groep 5 t/m 8 leerden we over de klimaten
op de wereld en welke dieren daar wonen, over
de ordening in het dierenrijk, giftige dieren en
dieren in de oceaan. We hadden wandelende
takken, een mierenkolonie en een
landschildpad in de klas. Ook gingen we een vis
ontleden. Dit was heel erg interessant. Tijdens
de creamiddag maakten we een schildpad door
te weven en te naaien.
Na de meivakantie starten we met het thema
Techniek.

Hoofdluiscontrole
Woensdag 11 mei zullen we eindelijk weer
starten met de Luizencontrole. Een aantal ouders nemen deze taak op zich en zullen onder
schooltijd alle leerlingen op hoofdluis controleren.

Parro app
Administratiesysteem Parnassys heeft een app
waarbij de communicatie met ouders op een
aantal gebieden snel, veilig en handig verloopt.
Deze app heet Parro en na de meivakantie
zullen we hiermee gaan werken. We starten
met het uitproberen van twee maanden,
daarna wordt gekeken of we deze app ook in
het volgende schooljaar zullen blijven
gebruiken.
Parro wordt o.a. gebruikt voor korte
mededelingen, het aangeven van privacy
voorkeuren door ouders, het organiseren van
ouderhulp en de indeling/planning van de
oudergesprekken. Indien uw mailadres bij ons
bekend is, ontvangt u via de mail een
uitnodiging voor de activatie van de app.
Ontvangt u geen maling vanuit school, maar
wilt u wel de appberichten ontvangen? Geef
dan uw mailadres door aan Alice Grobbee
a.grobbee@oponoa.nl.

Verkiezingen MR en OR
Maandag 6 mei gaan de brieven voor de verkiezingen voor de MR mee naar huis. Hierin
staat beschreven dat er weer mogelijkheden
zijn om je aan te melden voor de OR of MR.
Deze ingevulde brieven kunt u inleveren in de
gele brievenbus, deze hangt in het halletje bij
de ingang van school.

Workshops en presentaties
In de maand mei staan er twee workshops
gepland voor alle leerlingen uit groep 1 t/m 8.
Op 13 mei starten we met een workshop Cardio Drums. Alle groepen bereiden op de ochtend een workshop voor en gaan dit vanaf
13:30 uur aan elkaar presenteren.
Op 25 mei vindt de workshop dans plaats. Ook
hierbij gaan alle leerlingen onder begeleiding
van twee dans docenten, Loes en Luuk.
Om 13:45 uur zal er een optreden zijn voor alle
ouders, komt u ook?!

Stagiaires
Van maandag 16 t/m 20 mei komt Irem Marsman vanuit het Zone College een weekje stage
lopen in groep 1-2.

uit huis een handje mee te helpen door alvast
een aantal pannenkoeken te bakken dan horen
we dit graag. Aanmelden kan door een mail te
sturen naar r.heusinkveld@opooa.nl.

Van donderdag 19 mei t/m donderdag 2 juni
komt Bella van Coesant vanuit het Staring College voor een snufffelstage in groep 5-6.

Iedereen krijgt tijdens deze lunch 1 pannenkoek en iets te drinken. Wanneer leerlingen
graag meer willen eten mogen zij daarnaast
ook nog hun eigen broodpakket nuttigen tijdens de lunch.

Nationale Pannenkoekdag
Vrijdag 20 mei doen wij (met een kleine vertraging) mee aan de Nationale Pannenkoekdag.
Hierbij mag iedere leerling van school 1 persoon uitnodigen om samen met alle leerlingen
en leerkrachten om van 11.45-12.30 uur een
pannenkoek te gaan eten in Dorpshoes Gelster.
Hiervoor krijgen alle leerlingen een uitnodiging
(gemaakt door de leerlingenraad) mee naar
huis die zij aan opa, oma of een andere oudere
kan geven. Maar liefst 1 op de 4 ouderen voelt
zich eenzaam. Met de Nationale Pannenkoekdag geven we daarom opa’s en oma’s en ouderen uit de buurt die zelfstandig of in een verzorgingshuis wonen, graag een beetje extra
aandacht. Want pannenkoeken zijn niet alleen
lekker, samen eten is ook gezellig. Het brengt
jong en oud bij elkaar.
Vanuit het Dorpshoes Kokken in de grote
Kökken zijn er twee koks die samen met de
leerlingen van groep 7 en 8 pannenkoeken
gaan bakken, maar wij verwachten deze dag
een hoge opkomst waardoor het voor deze
twee koks en de leerlingen wel een hele ‘zware’ taak is om deze pannenkoeken alleen te
gaan bakken. Vind u het daarom leuk om van-

Kokken in de grote kökken
Tijdens het overleg over de Pannenkoekdag,
hoorden wij over de activiteit Kokken in de grote Kökken. Eens per maand op woensdagavond
wordt in het Dorsphoes voor oudere mensen
een heerlijk diner gekookt, een gezellig samenzijn. Hoe leuk zou het zijn om oud & jong met
elkaar in contact te brengen tijdens deze momenten. Wij willen hierbij de leerlingen van
groep 7 en 8 vragen om als vrijwilliger te komen helpen bij deze gezellige activiteit. Je kan
helpen in de keuken of in de bediening. Je
wordt om 16:00 uur verwacht zodat je kan helpen met de voorbereidingen. Na het “werk”
eet je samen met het personeel ook een heerlijk diner. De data tot de zomervakantie zijn:
woensdag 25 mei en woensdag 22 juni. Per
keer is er plek voor maximaal 3 leerlingen. Geef
je op door een mailtje te sturen naar:
r.heusinkveld@oponoa.nl

Schoolreisje en Schoolkamp
Vrijdag 3 juni gaan de leerlingen van groep 1
t/m 6 op schoolreisje naar Pretpark Juliatoren
in Apeldoorn. Informatie over deze gezellige
dag ontvangen de leerlingen t.z.t.

Groep 7-8 gaat dit schooljaar van 8 t/m 10 juni
op schoolkamp naar Lochem. Zij zullen daar
overnachten in het gebouw van Scouting De
Witte Wieven. Verdere informatie over het
programma en een bagagelijst ontvangen zij
ook via het kampboekje.
Vanuit de MR
Vergadering
In mei zal er 2x vergaderd worden. Donderdag
12 mei is de gezamenlijke OR/MR vergadering.
1x per jaar plannen we als OR en MR een gezamenlijke vergadering zodat we een aantal
schoolse zaken goed op elkaar af kunnen
stemmen.
Dinsdag 24 mei is de volgende MR vergadering,
deze start om 19.30 uur, waarbij u als ouder
van harte welkom bent om van 19.30 tot 20.00
uur aan te sluiten.

Verkiezingen
De jaarlijkse verkiezingen voor de OR en MR
komen er weer aan! Na de meivakantie ontvangen de kinderen een formulier mee naar
huis met meer informatie.
Nieuwe leerling
In groep 1 zal Olaf Rutten in mei starten. Hij
wordt dan 4 jaar! Gefeliciteerd en welkom bij
ons op school!
Tot slot wensen wij iedereen een

