VONDERNIEUWS

Agenda
25 april t/m 6 mei
13 mei
19 mei
26 en 27 mei

mei 2022

Meivakantie
Bag2School
praktijkexamen verkeer groep 7/8
Hemelvaart (kinderen zijn vrij)

Wist u dat
… Thijs Derksen in mei 4 jaar wordt
en we hem mogen verwelkomen in groep 1/2/3
… wij Thijs een geweldige tijd op onze school wensen!
… alle kinderen genoten hebben van de Paasactiviteit
… we zelfs verrast werden door de paashaas!
… wij vandaag genieten van de Koningsspelen

Jarigen deze maand:
4 mei: Roos (groep 7)
9 mei: Mike (groep 6)
11 mei: Niene (groep 1)
14 mei: Sepp (groep 1)
23 mei: Iza (groep 7)
30 mei: Tuur (groep 5)
31 mei: Benjamin (groep 5)

Schoolbeloning
Op dinsdag 5 april hebben we met de hele school gezellig samen geluncht. In het bovenlokaal was ‘restaurant
de Vonder’ opgebouwd en de kinderen hebben samen voor een heerlijk buffet gezorgd.
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Rekenlab
Tijdens het rekenlab is de hele school bezig geweest met patronen. De start
was op het schoolplein, waar prachtige patronen zijn getekend met stoepkrijt.
Daarna is er een hele week hard gewerkt in de klassen. Drie leerlingen van
groep 4/5 vertellen erover:
Tijdens het Rekenlab hebben we het over motieven en patronen gehad. We
hebben een opening gehad. We hebben geleerd wat spiegelcemetri
(symmetrie) is en wat draaicemetri (symmetrie) is en we hebben werkbladen
gemaakt. We moesten zelf een patroon maken zonder foutje en één mét
foutje. We hebben veel samengewerkt en plezier gehad met het doel van
patronen.
Het rekenlab werd afgesloten met een drukbezochte tentoonstelling van het
werk van de kinderen in de speelzaal.
Groepsindeling schooljaar 2022 - 2023
Tijdens de laatste studiedag hebben we met het team gekeken naar de groepsindeling van volgend schooljaar.
Als we kijken naar de leerlingaantallen, is de meest logische verdeling voor volgend jaar: groep 1/2/3, groep
4/5/6 en groep 7/8. Deze verdeling past ook goed bij de onderwijsbehoeften van de groepen (en individuele
kinderen). Hoe de groepsbezetting en ondersteuning eruit gaat zien, hoort u later dit schooljaar.
Bag2School
Op 13 mei is onze kledinginzamelingsactie. U kunt uw kleding en overige artikelen (zie hieronder) op school in
plastic zakken aanleveren. Dankjewel namens de kinderen van onze school.
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Praktijkexamen verkeer
Afgelopen week zijn alle kinderen van groep 7/8 geslaagd voor het theoretisch verkeersexamen. Ook de
kinderen van groep 6 hebben (onofficieel) mee gedaan en zijn geslaagd. In de klas is dit met een traktatie
gevierd. Op donderdag 19 mei nemen de kinderen van groep 7/8 deel aan het praktijkexamen verkeer in
Gennep. Hiervoor zijn nog ouders nodig: één ouder om de groep te begeleiden (naast de juf) en één of twee
ouders die (gezellig samen) een post bemannen. Dit mogen ook ouders van de andere groepen zijn, geef je op
via Ouderportaal bij juffrouw Daniëlle. De ouders van groep 7/8 ontvangen binnenkort de route van het
praktijkexamen, zodat ze de route alvast een keer met de kinderen kunnen fietsen.
Renovatie schoolplein
Het proces om te komen tot een GroenBlauw Schoolplein gaat
van start. Het begint na de meivakantie met een overleg met het
kernteam en de GroenBlauwe Coaches. Het kernteam bestaat
uit 1 of 2 teamleden, een ouder en dorpsbewoner. Mocht u
interesse hebben om aan het kernteam deel te nemen, horen
we het graag. U kunt dit kenbaar maken door via het
ouderportaal een bericht te sturen naar Marcella. U bent van
harte welkom!
Vakantierooster schooljaar 2022 - 2023
Herfstvakantie:
24 t/m 28 oktober
Kerstvakantie:
26 december t/m 6 januari
Carnavalsvakantie: 20 t/m 24 februari
2e Paasdag:
10 april
Meivakantie:
24 april t/m 5 mei
Hemelvaart:
18 en 19 mei
2e Pinksterdag:
29 mei
Zomervakantie:
17 juli t/m 25 augustus

We wensen iedereen een hele fijne meivakantie!

- Ingekomen stuk Vakantie Jeugdkamp Boemerang in Heijen
Komende zomervakantie organiseren stichting Jeugdkamp Boemerang en SKJ Nijmegen twee vakantieweken
voor kinderen die anders niet op vakantie kunnen gaan (bijvoorbeeld door ziekte van ouder of ouders;
werkomstandigheden; financiën; één-ouder-gezinnen etc).
De vakantieweken zijn bestemd voor kinderen tussen 7 en 12 jaar uit de regio (Land van Cuijk en Noord Limburg)
die naar het reguliere basisonderwijs gaan. De vakantieweken worden georganiseerd in de bossen van Heijen
(tentenkamp) en deelname is gratis (regionale Rotaryclub Cuijk draagt zorg voor de betaling van de kosten).
Begeleiding en uitvoering wordt gedaan door de vrijwilligersorganisatie SKJ uit Nijmegen.
Aanmelding loopt via ouder(s) en worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.
School kan de aanvraag ondersteunen, neem hiervoor via Ouderportaal contact op met Kim.
Kies uit twee weken: zondag 31 juli t/m vrijdag 5 augustus of zondag 7 t/m vrijdag 12 augustus.
Mail de naam van het kind en de naam van de ouder(s) door naar secretaris@jeugdkamp-boemerang.nl, dan
worden de inschrijfformulieren toegestuurd.
Op de website www.jeugdkamp-boemerang.nl staat meer informatie over het SKJ en stichting jeugdkampboemerang. Ook vindt u hier informatie over de voorwaarden van deelname.
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