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Jarig
Wij feliciteren Nora Ali, Arham Bajwa, Indira Voost, Jaïr Voost en Allysa Alblas van harte met haar
verjaardag.

Sportdag groep 8
Dinsdag 22 mei is de sportdag voor groep 8. We vertrekken deze ochtend op de fiets om 08:30 uur
richting het sportcomplex van SC Botlek. Op klasbord staan de speelschema’s voor de drie teams. De
laatste wedstrijd is om 15:00 uur afgelopen. Nadat iedereen zich heeft omgekleed, vertrekken we
weer richting school. Neem voor deze dag voldoende te eten en te drinken mee. Denk aan zonnebrand,
een petje en evt. een zonnebril want het wordt mooi weer!

Leerlingstamkaart
Kort geleden heeft/hebben uw kind/eren een leerlingstamkaart mee naar huis gekregen. Als u deze nog
niet heeft ingevuld en ingeleverd, wilt u dat alsnog op korte termijn doen. Denk aan het ondertekenen.
Alvast bedankt.
Administratie - Yvonne Schoordijk

Minivierdaagse groep 1 t/m 4
Afgelopen week hebben de kinderen 4 dagen hun best gedaan. Het was weer een gezellige en sportieve
aangelegenheid.

WATER LEEFT!
Water, en zeker schoon water, is van groot belang voor planten, dieren
en mensen, legde gastdocent Rob uit. Dat schone water uit de kraam
komt ergens vandaan. Daarom moet slootwater van goede kwaliteit zijn,
omdat het een aantal functies vervult. Na een stukje theorie en
instructie bezochten de leerlingen van groep 5 een sloot in de buurt van
de school. Aan de hand van verschillende opdrachten onderzochten ze de
kwaliteit van water. De
leukste opdracht was natuurlijk het scheppen naar
dieren in de sloot. Deze waterdieren werden met
behulp van een zoekkaart op naam gebracht. En wat een
vangst! Een staafwants, een waterschorpioen, een geel
gerande waterroofkever en andere dieren met rare
namen kwamen uit de sloot. Aan de hand van alle
verzamelde gegevens en de beantwoorde vragen op het
werkblad konden de leerlingen een uitspraak doen over
de kwaliteit van het water in de sloot. Deze bleek in dit
geval goed te zijn. Deze lessen zijn mogelijk gemaakt
door waterschap Hollandse Delta en uitgevoerd door
Stichting Milieu Dichterbij in samenwerking met het Milieuhuis.
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Ouderenquête
Afgelopen maandag en woensdag zijn er 35 vragenlijsten ingevuld. Dit
betekent dat er nog 150 vragenlijsten ingevuld moeten worden. Bent u niet
in de gelegenheid geweest om langs te komen, dan ontvangt u de vragenlijst
en inlogcode met bijbehorend wachtwoord via de mail vanuit het
ouderportaal.
Om een representatief beeld te hebben m.b.t. de zienswijze van de
ouder(s)/verzorger(s) is het belangrijk dat iedereen de vragenlijst invult.

Feedback voor de school is erg belangrijk. Om te kunnen verbeteren
hebben we uw input nodig om op ons onderwijs te kunnen
reflecteren. Daarnaast is de vragenlijst ook verplicht vanuit het
ministerie van onderwijs en wordt de uitkomst gepubliceerd op
vensters po – scholen op de kaart Alvast bedankt voor het nemen van de moeite, om de vragenlijst in
te vullen. Invullen van de vragenlijst vraagt maximaal 10 minuten van
uw tijd.
Heeft u geen beschikking over een computer, dan kunt u de vragenlijst op school digitaal invullen of een
papieren versie opvragen / invullen.
Nogmaals dank voor uw reflectie.
Namens uw kind(eren) en lerarenteam
Arnold Eijgelsheim
Directeur

Bedankt allemaal
Dinsdagmiddag waren medewerkers van De Leeuw
van Putten, van de gemeente Nissewaard te gast op
de Vuurvogel. Wat een gezellige middag is dat
geweest. Onder een stralend zonnetje zijn heel
veel bewoners van de wijk jong en oud langs
geweest. Soms om even te kijken of de start van de
digitale vragenlijst wel goed werd gedaan door de wethouder en de
bestuurders van Prokind en De Leeuw van Putten ( hoera het lukte) maar ook
om de vragenlijst alvast in te vullen. Enkele keren hebben zelfs een
handtekeninglijst overhandigd aan wethouder Mijnans met het verzoek om
meer speelplekken, speelplekken die schoon heel en veilig zijn. Natuurlijk
waren ze er ook om met elkaar daarna de minivierdaagse te lopen en het was
een kleurig gezicht al die kinderen met een stappenteller om de arm met
daarop het adres van de website WIJzijndeHoek. En dat zijn ze ook.
Bedankt aan Arnold jullie schooldirecteur die weer een perfecte gastheer
was voor iedereen en natuurlijk dank de bewoners die langs zijn geweest. Er zijn inmiddels al ruim 200
vragenlijsten ingevuld en er kan nog meer bij.Heeft u nog geen tijd gehad het kan tot 30 mei
aanstaande op WijzijndeHoek.nl. Met de uitkomsten maken we een plan om jullie wijk nog beter te
maken.
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Vragenlijst “Wijzijndehoek.nl”

Vandaag hebben de kinderen van groep 7 de vragenlijst “wij zijn de Hoek“ ingevuld. Het is belangrijk
om van zoveel mogelijk bewoners in alle leeftijdsgeledingen te horen wat ze van de verschillende
plekken in de wijk vinden. Helpt u ook mee om van De Hoek een nog betere wijk te maken. Dat kan door
mee te doen aan de vragenlijst via de website Wijzijndehoek.nl. Graag horen we van u wat goed gaat in
uw wijk en wat beter kan, iedereen kan mee doen jong en oud, groot en klein. De vragenlijst kan
ingevuld worden vanaf 15 mei t/m 30 mei.

Klassenagenda
Projecten uitstapjes

Toetsen Thema’s

Groep 1/2a

De camping

Groep 1/2b

De camping

Groep 3

De camping

Groep 4

Wat groeit en bloeit

Groep 5
Groep 6

Alles-in-Apart week 11 Informatiebronnen
Toets Alles-in-1 week 3 t/m 5 Vr 25-05
Alles-in-Apart

Groep 7

Alles-in-Apart

Groep 8

Alles-in-Apart

Activiteiten in de komende tijd
Zondag 20 mei en maandag 21 mei
Dinsdag 22 mei
Maandag 28 t/m donderdag 31 mei
Vrijdag 1 juni
Vrijdag 22 juni
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Pinksteren
Sportdag
avond-4daagse
Gemaal Leeuw van Putten
studiedag

vrij!
groep 8
groep 5 t/m 8
groep 7
vrij!

