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Nieuwsbrief | Jaargang 9 │schoolweek 35 en 36│ uitgave 8 juni 2015
Adoptie:
In schoolweek 33 & 34 hebben we € 31,20 opgehaald voor 2 adoptiekinderen.
Kind op maandag:
Uitgeblust?
Week 35
1 Koningen 19
Alle mensen hebben kunnen zien dat de Heer
God is, zelfs koning Achab. Maar koningin Izebel
is boos, zij wil Elia weg hebben. De profeet vlucht
naar de woestijn. Daar gaat hij uitgeput onder
een struik zitten, hij denkt dat het voorbij is.
Maar het is niet voorbij, want God is er ook nog!
Blijf af!
Week 36
1 Koningen 21, 2 Koningen 2:1-18
Koning Achab heeft een prachtig paleis met een
grote tuin. Maar de wijngaard van de buurman is
nog mooier. Als buurman Nabot weigert de
wijngaard te verkopen, pikt Achab hem in met
hulp van koningin Izebel. Als Elia duidelijk maakt
dat het niet goed is wat de koning gedaan heeft,
krijgt hij spijt.
Regels van de week:

Deze nieuwsbrief is voor twee weken. Op maandag 22 juni verschijnt de volgende editie.
Mededelingen:
Op de tweede pagina van deze nieuwsbrief vindt u extra informatie over de avondvierdaagse. Wanneer uw kind deelneemt staat hier belangrijke informatie die u niet
vond in de brief die u afgelopen vrijdag ontving via de mail.
Deze week ontvangt u meer informatie over de schoolreizen.
Formatie/groepsindeling:
We krijgen steeds meer duidelijkheid over de formatie van volgend schooljaar. Een
aantal punten kan ik u reeds bekendmaken:
o Juf Esther Korevaar (groep2) gaat een nieuwe uitdaging aan, vanaf het schooljaar 2015/2016 zal zij werkzaam zijn op CBS Samen Onderweg. Wij vinden het
jammer dat zo’n gedreven leerkracht ons verlaat, maar wensen haar een
mooie tijd toe op haar nieuwe werkplek.
o Ook juf Annemiek gaat ons verlaten (groep 4). Na slechts een jaar bij ons te
hebben gewerkt, is er ook op haar pad een nieuwe uitdaging gekomen. Samen
met haar gezin vertrekt juf Annemiek naar Ivoorkust. Hier mag zij meehelpen
bij de opzet van een Nederlandse afdeling binnen de internationale school.
Wij wensen juf Annemiek samen met haar gezien een mooie periode toe in
Ivoorkust.
o Een nieuw gezicht bij ons op school zal volgend jaar juf Gerda zijn. Juf Gerda
werkt nu nog op de ‘Open Poort’ in Asperen.
o Juf Steffie (groep 6) haar contract is met een jaar verlengd. Wij zijn erg blij dat
zij nog zeker een jaar ons team mag versterken.
Met bovenstaande kennis in ons achterhoofd proberen wij nu de laatste puntjes op
de spreekwoordelijke i te zetten voor de gehele formatie van volgend schooljaar.
De vervanging van groep 3 in verband met het zwangerschapsverlof van juf Esther
Westra zal worden verzorgd door juf Nanine Riemens, een bekende invaller op onze
school.

Kinderen en hun sociale talenten:
Omgaan met ruzie
Activiteiten:
Wk 24:
Avondvierdaagse
Ma 22/06: Schoolreis groep 1 t/m 6
Wo 24/06: groep 7/8 schoolkamp
t/m
vr 26/06: groep 7/8 schoolkamp
Afwezige Medewerkers:
Di 09/06: Dhr. Niels Verbaas (ochtend)
Do 11/06: Dhr. Niels Verbaas (ochtend)
Do 11/06: Juf Margret v/d Mooren
Vr 12/06: Juf Marjanne v/d Lagemaat-Kruijs
Ma 15/06: Dhr. Niels Verbaas (middag)
Do 18/06: Dhr. Niels Verbaas (ochtend)
Vr 19/06: Dhr. Niels Verbaas (hele dag)

Di 09/06: Joep Steenbergen (5 jaar)
Wo 10/06: Ché Bleuanus (6 jaar)
Jetske Slaats (8 jaar)
Zo 14/06: Chris van Kuilenburg (5 jaar)

Mededelingen uit de MR:
Met een meerderheid van stemmen is Edwin van Honk gekozen tot de nieuwe
oudervertegenwoordiger voor de Medezeggenschapsraad. Wij feliciteren hem met
deze kans. Wij bedanken ook Pauline Broeders-Hurkmans, voor het zich verkiesbaar
stellen.
Mededelingen uit:
Groep 3:

Groep 7/8:

- Op donderdag 18 juni gaan wij op bezoek in het Gorinchems museum.
- Dit is tevens de dag dat juf Esther dit schooljaar voor het laatst
op school is. Hierna gaat zij met zwangerschapsverlof.
- Op donderdag 18 juni willen wij met groep 8 op de afscheidsfoto.
Komen jullie gezellig gekleed naar school? Omdat ook de leerkrachten meegaan op de foto, willen wij jullie vragen om op tijd
aanwezig te zijn: 8.20 uur!
- Wij zijn op zoek naar ouders die willen meehelpen tijdens de
schoolverlaterssportdag (hele ochtend) op vrijdag 3 juli.

Namens het team | Dhr. Niels Verbaas

Di 16/06: Matthea Grul (11 jaar)
Roos Rikkers (5 jaar)
Do 18/06: Tygo Breukers (8 jaar)
Juf Esther Westra
Za 20/06: juf Nanine Muys

Zo 21/06: Lara Schuurbiers (8 jaar)

INFORMATIEAVOND
Extra informatie!

(VOOR OUDERS EN VERZORGERS)

Avondvierdaagse:
Afgelopen vrijdag is er een brief verspreid over de avondvierdaagse.
Heel belangrijk is dat dit jaar alle kinderen moeten verzamelen bij het plein van het gemeentehuis. Het verzamelpunt is
voor de ING (en dus niet op het schoolplein)
Meld je bij aankomst én vertrek bij de groepsverantwoordelijken, die herkenbaar zijn aan het blauwe Tamboerijnshirt. De
groepsverantwoordelijken zijn:
Leontine de Bruin (06 – 16 75 23 58) – groep 1 en 2
Richard van Eeden (06 - 54 71 79 09) – groep 3
Mariëlle van Oorschot (06 – 44 65 45 24) – groep 4
Natalie den Besten (06 – 50 89 58 80) – bovenbouw 5 km
Elsa Willemse (06 – 81 87 08 22) - bovenbouw 10 km
Op vrijdag verzamelt de 10 km gewoon om 17.45 uur. De 5 km start pas om 18.45 uur bij het stadhuisplein in verband
met het samen aankomen bij het defilé.
Alle avonden lopen we de route tot het stadhuis. Behalve de laatste avond, dan eindigen wij bij school. Wanneer u
wacht bij de Grote Markt en uw kind vanaf hier mee naar huis wilt nemen dan is dit mogelijk. Wilt u dit dan wel melden bij
de groepsverantwoordelijke?!
Alle kinderen die meelopen krijgen in de loop van deze week een Tamboerijnshirt. Deze hoeft alleen gedragen te worden
op vrijdag tijdens het defilé. Graag zien wij alle shirts a.s. maandag ONGEWASSEN weer op school. De oudercommissie
zorgt dat de shirts weer gewassen worden, zodat ze schoon weer mee kunnen op schoolreis!

Sportpunten in Gorinchem
Houd jij ook van spelen in de gymzaal? Dan kun je bij Gorinchem Beweegt gratis meedoen. Op dinsdagmiddag zijn de leerlingen uit groep 1 t/m 5 welkom tot 16.00 uur, van 16.00 tot 17.00 uur kunnen de leerlingen
uit groep 5 t/m 8 binnenlopen. We doen geen gymles, maar je mag vrij kiezen wat je wilt doen. Iedere week
wisselt het aanbod.
Vraag gerust aan kinderen uit je klas of ze al geweest zijn, of juist eens met jou meegaan. Vind je het niet
leuk, dan weet je dat ook weer
Sportieve groet,
Tanja Pijleman
Met vriendelijke groet,
Tanja Pijleman
Buurtsportcoach Centrum / Sportcoach Aangepast Sporten

Onze missie: Alle Gorcumers een leven lang actief!
Gemeente Gorinchem
Stadhuisplein 1 | 4205 AZ Gorinchem
Postbus 108 | 4200 AC Gorinchem
T (0183) 659 435 (direct) | M (06) 537 501 55
t.pijleman@gorinchem.nl | www.gorinchembeweegt.nl

Werkdagen: di t/m do

De koffie en thee staat klaar! | Welkom!
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