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Nieuw op school
Maandag 28 mei zijn Jayce Grootfaam en Lynn van der Schelling op school gestart. Wij wensen hen
beiden een leerzame tijd en veel plezier toe op onze school.

Jarig
Wij feliciteren Joël van Doorn, Oguzhan Gelgi en Büsra Bulut van harte met hun verjaardag.

Sponsorloop 2018
Op donderdag 21 juni gaan alle kinderen van ODS de Vuurvogel rondjes gaan rennen langs de
Kraanvogelhoek, IJsvogelhoek en over het schoolplein. Het opgehaalde geld gaat voor een deel naar
onze school voor o.a. het schoolplein. Ook komt een deel ten goede aan de stichting: “Het vergeten
kind”. Maandag 4 juni ontvangen de kinderen een sponsorkaart met begeleidende brief. De
sponsorkaarten moeten uiterlijk 20 juni 2018 in de ochtend ingeleverd zijn. Mocht u uw kind(eren) de
sponsorkaart en de eventuele vaste bedragen eerder willen laten inleveren, dan kan dat alleen op de
dinsdagen en donderdagen bij de groepsleerkracht.

Fietskeuring groep 7
Eind juni, datum volgt nog, hebben de leerlingen van groep 7 een praktijk verkeersexamen. Op
maandagochtend 4 juni 2018 is er een fietskeuring voor de leerlingen van groep 7. De leerlingen
moeten dan op de fiets naar school komen. De fietsen worden gekeurd door leerlingen van CSG Oude
Maas onder leiding van een docent. Een goede fiets is erg belangrijk om deel te nemen aan het verkeer.

Opa/oma voorleesmiddag
Helaas heeft niet iedereen onze eerdere oproep, om mee te doen met de voorleesmiddag ontvangen.
Hiervoor onze excuses. We hopen dan ook, dat u ons in het nieuwe jaar een nieuwe kans wilt geven.

Ouderenquête
Vorige week dinsdag, 22 mei, is er aan de
ouders die de vragenlijst nog niet hebben
ingevuld een inlogcode en bijbehorend
wachtwoord via de mail, vanuit het
ouderportaal, toegestuurd.
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. Nogmaals dank voor uw reflectie, namens uw kind(eren) en
lerarenteam.
Arnold Eijgelsheim - directeur
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Vragenlijst “Wijzijndehoek.nl”

Vorige week hebben de leerlingen van groep 7 de vragenlijst ingevuld, u vult deze toch ook in op
wijzijndehoek.nl

Klassenagenda
Projecten uitstapjes

Toetsen Thema’s

Groep 1/2a

De camping

Groep 1/2b

De camping

Groep 3

De camping

Groep 4

Huisdieren

Groep 5

Alles-in-1 Thema bouwen

Groep 6

Alles-in-1 Verkeer en vervoer

Groep 7

Alles-in-1 Energie

Groep 8

Alles-in-1 Communicatie, taal en tekens

Activiteiten in de komende tijd
Vrijdag 22 juni
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