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Op woensdag 22 mei a.s. het
eerstvolgende ouderspreekuur is?
Uw kind vandaag op papier een strookje
mee naar huis krijgt?
We het ingevulde strookje graag voor
donderdag 16 mei a.s. weer terug krijgen?
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Moeder
Maandag kregen we het bericht dat Siem is geboren.
Siem is de zoon van juf Lianne en haar man Jordy.
We zijn heel blij dat moeder en kind het goed maken.
En intussen heeft de klas al genoten van beschuit met blauwe muisjes.
We wensen de nieuwe ouders en hun zoon alle goeds toe voor een gezegende toekomst.
Moeder worden gaat niet vanzelf, moeder zijn is een hele kunst.
Er stond ergens: Naar je moeder luisteren lukt lang niet altijd, je moeder nadoen gaat
vanzelf. Daar ligt een flinke uitdaging voor alle moeders. Of moet ik zeggen voor alle ouders?
Komende zondag vieren we Moederdag. En dat is niet zomaar.
We hebben allemaal een moeder, waarmee we tenminste 9 maanden verbonden waren.
Zij gaf ons in die tijd al heel veel mee waar we in ons leven op zijn verder gegaan.
Moeder zijn is een hele kunst. Het is de kunst van het dichtbij zijn als het nodig is en afstand
durven nemen, zodat het kind het zelf kan gaan ontdekken en doen.
Moeder zijn is leren loslaten.
Moeder zijn is je zoon of dochter helpen in het leren wat wel kan en wat niet.
Is samen proberen te ontdekken wat past bij je kind en bij jezelf.
Is trots zijn op wat het kind al zelf kan.
Het eerste lachje, de eerste stapjes, de eerste keer zelf fietsen, zelf je naam kunnen
schrijven, een boekje kunnen lezen, de eerste keer boodschappen doen, de eerste keer
logeren.
En omdat we die kunst geleerd hebben van onze moeder en het nu op onze eigen manier
weer invullen voor onze kinderen is het goed dat we Moederdag vieren.
Alle moeders een mooie en vooral gezellige Moederdag.
En juist ook voor hen die ervaren dat op die dag het moeder zijn
helemaal niet zo logisch is een bemoediging.
Want we weten dat er vele vormen van ‘moeder zijn’ zijn. En in vele
levens is er iemand anders, dan de eigen moeder, die de moederrol
gekregen heeft. Juist ook voor hen is de Moederdag een moment om te
ervaren dat anderen daar heel blij mee zijn!
Team
Juf Linda bereidt zich voor op haar huwelijk op 24 mei aanstaande.
We wensen haar en Raymond een goede voorbereiding en natuurlijk een
stralende trouwdag en een gelukkige toekomst samen.
Dan zijn er wat collega’s met zorgen over eigen gezondheid of die van een gezinslid.
Hen wensen we moed en vertrouwen toe!
Periode
We zijn begonnen aan het laatste blok van 10 weken voor de zomervakantie.
Een periode met een paar korte onderbrekingen.
Zo is daar op 30 mei Hemelvaartsdag.
En ook al staat het niet op de geprinte versie van onze jaarkalender, de vrijdag erna, 31 mei,
zijn de kinderen natuurlijk ook vrij.
Dan is er het lange Pinksterweekend en nog een keer een studiedag voor het team. Alle
groepen gaan nog een dag op schoolreis en er is nog een projectweek, waarover u in de
volgende nieuwsbrief meer leest.
Deze periode gebruiken we ook om al na te denken over het volgende schooljaar. We gaan
er daarbij vanuit dat we ook volgend schooljaar weer met 7 groepen zullen starten en op
Fluenta niveau zijn we nu vooral aan het kijken naar welke leerkracht op welke plek aan het
werk gaat in het volgend schooljaar. Eind juni, begin juli hopen we u daar meer over te
kunnen vertellen.
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Vragen
De komende tijd zullen we u ook vragen om weer de tweejaarlijkse vragenlijst in te vullen.
Wij gebruiken uw antwoorden om te kijken naar wat er anders moet binnen de school.
Niet alleen u, maar ook de leerlingen van de groepen Paars en Violet en het team zullen zo’n
vragenlijst ter invulling voorgelegd krijgen.
Het helpt ons als u echt even de moeite neemt om dit in te vullen.
Schoolfruit
Het schoolfruitproject van de Europese Unie is na de meivakantie afgelopen.
We hebben genoten van het fruit dat werd aangeboden door de Europese
Unie.
Wilt u nu zelf weer fruit meegeven naar school?

Move Mates
Afgelopen weken heeft een aantal leerlingen uit de
groepen Paars en Violet een opleiding gevolgd tot
speelpleincoach binnen het project Move Mates.
Afgelopen week ontvingen zij hun certificaat en zijn zij
officieel Schoolpleincoaches. Vanaf nu gaan ze in
groepjes aan de slag op het schoolplein.
Tijdens de eerste pauze op dinsdag en woensdag zullen
zij spellen begeleiden.
Deze spellen bereiden ze zelf voor en ze leggen het zelf uit.
Door dit project ontwikkelen de speelpleincoaches meer zelfvertrouwen en leren ze andere
kanten van zichzelf kennen.
Voor de leerlingen uit de andere klassen is er meer uitdaging op het schoolplein, doordat ze
vrijwillig kunnen deelnemen aan de spellen.
Het toezicht blijft bij de pleinwacht.
De speelpleincoaches zijn op het schoolplein te herkennen aan hun speelpleincoach-hesje.
Wij wensen Faisel, Rayan, Dilbar, Esmee, Lotte, Angel, Zikra, Alessio, Madison, Evelien,
Kenji, André en Stella veel plezier en succes!

Ouderspreekuur
Op woensdag 22 mei a.s. vindt het eerstvolgende ouderspreekuur plaats.
Tijdens dit spreekuur kunt u, tussen 15.00 en 16.00 uur de groepsleerkracht spreken.
Wij vragen u aan te geven waar u het over wilt hebben.
U kunt hierbij denken aan: het welzijn van uw kind, de thuissituatie, onderzoeksresultaten,
medische zaken, leerontwikkeling, enzovoort.
Wanneer u iemand anders wilt spreken (bijvoorbeeld de IB-er, logopedist, RT-er, directie)
kunt u uiteraard met hen een afspraak maken voor een ander moment.
Indien u de leerkracht wilt spreken, vragen wij u het strookje dat uw kind op papier mee naar
huis krijgt, uiterlijk donderdag 16 mei a.s. ingevuld mee terug te geven naar school.
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