Beste ouders,
Hoewel de coronapandemie op zijn einde lijkt, slaat hij
in ons team toch nog hard toe. Ook de “gewone” griep
en buikgriep hebben onze school niet overgeslagen. We
hebben de afgelopen maand dan ook meer zieke collega’s gehad dan ooit tevoren. Het dieptepunt was twee
weken geleden, toen 6 collega’s niet konden werken.
Gelukkig is het bijna alle dagen gelukt om vervanging te
organiseren. Ik ben ongelooflijk trots op deze topprestatie van het team.
Helaas waren er ook twee dagen dat het niet lukte vervanging te regelen en dat er een klas thuis moest blijven. Dit is absoluut niet wat we willen, maar ondanks
een intensieve zoektocht, konden we geen invaller vinden.
In al deze hectiek is het er weleens bij ingeschoten u
goed te informeren over de ziekte en vervanging in de
groep van uw kind. Dit is niet met opzet gebeurd en ik
vraag hiervoor uw begrip.
We blijven ons best doen u zo goed mogelijk te informeren als er iets wijzigt in de bezetting van de groep.

Hartelijke groet,
Rina Vonk

Update
april 2022

Wie helpt op 20 april mee
aan het mooi houden van het
groen op het schoolplein ?
Na een aantal droge en zonnige weken, waarin we al
moesten sproeien, volgde een periode van regen. Het
gevolg: de planten en struiken op het plein lopen heerlijk uit, maar ook het onkruid grijpt zijn kans. Het was de
bedoeling dat Marco, onze conciërge, een deel van het
onderhoud voor zijn rekening zou nemen, maar helaas is
hij voor langere tijd met ziekteverlof.
Om ervoor te zorgen dat we nog lang plezier hebben
van ons prachtige groene schoolplein is onderhoud wel
nodig. Daarom een oproep aan alle ouders (met hun
kinderen) en buren van de school om
op woensdagmiddag 20 april tussen 13.30 en 15.30 uur
te komen helpen om het onkruid en afgewaaide takken
uit de tuin te komen verwijderen. Tuinarchitecte Marielle, die het ontwerp heeft gemaakt, zal er ook zijn om
tips te geven en als vraagbaak te fungeren. Verstand van
tuinieren is dus niet nodig.
Voor de kinderen is er tuingereedschap. Het is fijn als de
volwassenen zelf een schoffel en/of een hark meenemen als dat mogelijk is. U kunt zich via Social Schools
opgeven bij Rina Vonk.
We hopen op een grote opkomst.

Theater in de school
Alle groepen bezoeken eenmaal per jaar een theatervoorstelling. Deze week was het de beurt van de kleuters. Zij hebben
genoten van de voorstelling “De laarzen van Lento” door
Opera tralala. Een indrukwekkende voorstelling, die in onze
eigen speelzaal gespeeld kon worden.

Avondvierdaagse
14 t/m 17 juni 2022

Nieuws uit het team

Op verzoek van Colette, Youri en Dennie (organisatie
avondvierdaagse) geven wij u onderstaande informatie
door:

Marco, onze conciërge, heeft een ernstige blessure aan
zijn enkel. De verwachting is dat hij tot de meivakantie
niet of niet volledig inzetbaar is. Er is geen vervanging
beschikbaar, daarom worden de werkzaamheden van
Marco nu door het team opgepakt.

Zoals het er nu uitziet lopen we in juni 2022 weer een
normale avondvierdaagse met alle scholen uit Vleuten en
De Meern. Omdat Leidsche Rijn in dezelfde week loopt zal
het defilé op vrijdagavond gezamenlijk plaatsvinden op
het lint.
Omdat groep 8 in de week van de avondvierdaagse op
kamp gaat, kunnen de oudste kinderen dit jaar helaas niet
aansluiten. Als organisatie hebben we daarom besloten
om dit jaar opnieuw alleen 5km te lopen. Zo zorgen we
ervoor dat de groepen niet te klein worden en stimuleren
we de samenhang tussen de jongere en oudere groepen.
De startlocatie is weer op het evenemententerrein in het
Maximapark. Uitgebreide informatie, tijden, regels en
indelingen ontvangt u na de meivakantie.
Verkeersregelaars
Om de avondvierdaagse veilig te laten verlopen levert
elke school een aantal verkeersregelaars aan. Als we dit
niet doen, kan de avondvierdaagse niet doorgaan. Het is
een leuke manier om het evenement van dichtbij mee te
maken en de kinderen regelmatig te zien. U kunt op het
inschrijfformulier aangeven of u één of meer avonden als
verkeersregelaar wil optreden.
Inschrijven
Het inschrijfgeld voor deze unieke avond4daagse:
- Vier avonden met medaille €5,- Vier avonden zonder medaille €3,- Alleen vrijdagavond met vaantje €3,-

Project Ridders en Kastelen
Een van de punten uit ons schoolplan 2020-2024 was het anders aanpakken van de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek). Hierbij willen we naast het verwerven
van kennis ook aan de slag met creatief en kritisch denken, zelfevaluatie door de leerling, samenwerken en digitale geletterdheid. We hebben gekozen dit in de vorm van projectmatig thematisch werken te doen en een werkgroep heeft hier een opzet
voor gemaakt. Deze opzet moest natuurlijk uitgeprobeerd worden. Door corona heeft het wat langer geduurd dan gepland,
maar deze weken is het dan echt zover, ons eerste project
“Ridders en Kastelen” loopt.
In alle groepen wordt hard gewerkt om de kennis over dit thema te verwerven. De basis wordt gelegd met teksten voor begrijpend lezen/luisteren (close reading) en technisch lezen over
dit thema. Daarnaast gaan de kinderen zelf op zoek naar extra
informatie in boeken en op de computer. Samenwerkend en op
een actieve manier verwerken de kinderen de opgedane kennis
op creatieve wijze (werkstuk, presentatie, rap, gedicht, tekening, bouwwerk etc.). Met het eindresultaat kunnen de kinderen laten zien dat ze de leerdoelen bereikt hebben. Woensdag 13 april bent u tussen 12.15 en 12.45 uur van harte welkom
om de resultaten te komen bekijken.

Kindermuziekfeest
Op verzoek van Harmonieorkest Vleuten sturen wij bijgevoegde flyer door.

Na afloop van het project gaan we evalueren om met de uitkomsten hiervan de ontwikkeling van het projectmatig thematisch werken verder vorm te geven. Wordt dus vervolgd.

