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Nieuwe kinderen
In mei verwelkomen we Madeleine en Claire op
onze school. We wensen ze veel plezier toe!
Schoolfruit
Twintig weken lang ontvingen we gratis fruit in het
kader van Fruit for School van EU schoolfruit. Na de
meivakantie mogen de kinderen elke dag weer zelf
fruit mee naar school nemen.
Schoolreisje
Op vrijdag 13 mei gaan de onder-, tussen- en
middenbouw op schoolreisje naar Castricum, zoals
we in de vorige nieuwsbrief beschreven. Het is
handig als u uw kind een korte broek meegeeft en
een handdoek, zodat natte voeten kunnen worden
gedroogd na het vissen met het sleepnet. Wilt u uw
kind vanwege het onvoorspelbare weer aan zee ook
in meerdere, dunne laagjes kleden en uw kind op de
dag van het schoolreisje goed insmeren met
zonnebrandolie? Voor de lunch wordt gezorgd, uw
kind hoeft alleen een pauzehapje en extra drinken
mee te nemen. De kinderen zijn rond 16.15 uur
terug op school. De BSO’s van Kinderhonk en SKW
zijn op de hoogte, en zullen de kinderen om 16.15
uur opvangen.
Pianolessen
Een vader van een van onze leerlingen, Philip
Kraan, pianoleraar, heeft aangeboden om leerlingen
drie keer gratis pianolessen te geven bij ons op
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school, op de maandag. De lessen zijn bedoeld
voor kinderen vanaf groep 4, zijn individueel, duren
30 minuten en worden gegeven op onze eigen
piano op de tweede verdieping. Vindt u het leuk als
uw kind pianoles krijgt tijdens of na schooltijd op de
maandag? Aanmelden kan bij
cordularooijendijk@mkcdeamstel.nl.
Verbouwing
In de meivakantie wordt een tussenmuurtje gesloopt
op de onderste verdieping. Nu liggen er nog twee
(nog lege) kleuterlokalen verborgen achter een
muur met deur, maar na de verbouwing zullen deze
lokalen in een open ruimte liggen, zodat ook daar
een leerplein ontstaat - net als in de rest van het
schoolgebouw.
Groepen volgend schooljaar
De school groeit voorspoedig. Na de zomer zal
onze school drie onderbouwgroepen 1/2 tellen, een
groep 3/4, twee groepen 3/4/5 en een groep 6/7/8.
Op dit moment zijn we druk bezig met de formatie.
We starten sollicitatieprocedures voor de vacatures.
Zodra we weten welke leerkracht welke klas gaat
doen en hoe de leerlingen over de klassen verdeeld
worden, laten we u dit weten. We verwachten dit in
de eerste helft van juni te kunnen doen.
PO-raad
Op 18 mei komt de PO-raad op bezoek op onze
school, de sectororganisatie voor het primair
onderwijs. Vanaf 8.00 uur komen Hugo Levie
(directeur PO-raad), Simone Walvisch (vicevoorzitter) en nog vijf andere beleidsmedewerkers
kijken hoe we de kinderen ‘s morgens verwelkomen
bij de buitendeur en in de klassen, hoe de kinderen
een werkje opstarten met hun ouders, met welke
materialen de kinderen werken, et cetera. De POraad probeert regelmatig op bezoek te gaan bij
scholen om goed geïnformeerd te zijn over de
dagelijkse onderwijspraktijk.

Koningsspelen
Vandaag vieren we de Koningsspelen. Mede
dankzij de hulp van meer dan 15 ouders, is de dag
een groot succes. Heel erg bedankt!

