Gymrooster schooljaar 2019-2020
Er komt een verandering in het gymrooster. Wij hebben namelijk op dinsdagochtend altijd een
vakdocent voor gym, Joshua Broeders. Joshua zal de groepen 5/6 en 7/8 op dinsdag voortaan
anderhalf uur gymles geven in plaats van dat deze groepen twee keer in de week driekwartier
gymles krijgen (zoals het nu is). Aangezien dit nog te intensief voor groep 3/4 is, zullen zij wel
twee keer in de week gaan gymmen.
Het gymrooster gaat er in het nieuwe schooljaar als volgt uit zien:
Dinsdag
Donderdag
Groep 3/ 4
10:00 uur – 10:45 uur
8:30* uur – 9:30 uur
Groep 5/ 6
8:30* uur – 10:00 uur
Groep 7/ 8
10:45 uur – 12:15 uur
*Afzetten bij ‘t Cromwiel, Krommeweg 1 Steenbergen

Heeft u een momentje voor een complimentje?
We werken nu een jaar met de hele schoolbenadering Leer- en Veerkracht (vergroten van
welbevinden van de kinderen). We merken dat dit zijn vruchten afwerpt. In april 2019 hebben wij
de leerling tevredenheid gemeten onder onze leerlingen van groep 5 tot en met 8 en de
resultaten waren een stuk hoger dan in oktober 2017. Daar zijn we heel trots op! We leren onze
kinderen te kijken naar elkaars kwaliteiten en we leren ze dat het geven en ontvangen van
complimenten jezelf laat groeien. Nu hebben wij in de hal bij binnenkomst een complimenten
muur gemaakt. Een aantal ouders heeft hier al iets opgeschreven, hartelijk dank hiervoor! We
zouden het leuk vinden als de muur helemaal vol komt te hangen. Het kunnen natuurlijk ook
zeker complimenten of highlights voor de kinderen zijn.

Uitglijden groep 8 en afscheid met alle ouders en kinderen op het grote
plein
Op woensdag 3 juli aanstaande zal groep 8 om 12:15 uur uitglijden. Wij nodigen alle ouders en
kinderen van onze school uit om hierbij aanwezig te zijn. Het is leuk als jullie allemaal om 12:00
uur op het plein verzamelen. Dan heeft groep 8 veel enthousiast publiek bij het uitglijden. Na het
uitglijden willen we graag met elkaar, onder het genoten van een hapje en drankje en wat
muziek, het jaar sfeervol afsluiten. Het zou leuk zijn als u allen hierbij aanwezig bent!

Stagiaires
Wij hebben komend schooljaar vier stagiaires op onze school rondlopen. Drie stagiaires
onderwijsassistent en één derdejaars PABO student van de HZ. Zij zullen zich via de maandbrief
voorstellen zodra ze beginnen.

Groep 3/4
IJskar Wilhelmus komt dinsdagochtend langs voor groep 3/4!
Zij hebben namelijk bij de MINI-Roparun de meeste rondjes gelopen van alle onderbouwgroepen
in Steenbergen. Hiervoor heeft de groep een beker ontvangen en een gratis ijsje voor de
kinderen van ijscoman Wilhelmus.

Kinderopvang Mamaloe
De opvang van nul tot twaalf jaar is gestart. Deze is ook tijdens de vakanties geopend. Wij
hebben geen wachtlijst, dus mocht u kennissen of familie hebben die nog op zoek zijn naar een
goede kinderopvang dan kunt u ons altijd noemen.

Hartelijk bedankt
Namens het hele team willen wij jullie hartelijk bedanken voor al het vertrouwen dat jullie in ons
hebben. Samen met jullie zorgen wij ervoor dat jullie kinderen goed onderwijs krijgen. Wij
wensen jullie allemaal alvast een hele goede zomervakantie toe!

Belangrijke data:
28 juni
2 juli
3 juli
4 juli
5 juli
19 augustus

Zomerfeest
Musical groep 7 en 8
Uitglijden groep 8 en afscheid
Laatste schooldag groep 1 t/m 7
Stoeltjes passen (even kijken in je nieuwe groep;-)
Studiedag team, kinderen vakantie!
Eerste schooldag na de zomervakantie

