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Belangrijke data: (rood is toegevoegd)
30-03
02-04
12-04
13-04
19-04
23-04
27-05
29-05
30-05

Zomertijd ( denkt u aan de klok een uur naar voor te zetten)
Buitenlesdag ( via de groepsmail wordt u geïnformeerd)
Koningsspelen start 08.00 uur ontbijt op school!!!!!
Gezinsviering groep 3 en groep 4 19.00 uur
t/m 22-04 Paasweekend
t/m 03-05 Mei vakantie
en 28-05 Tweedaagse team leerlingen zijn vrij
Aves studiedag is zelfstudie dag geworden
t/m 31-05 Hemelvaartweekend

Wie zijn er jarig ?
Afgelopen week was jarig, nog gefeliciteerd:
Vr 22 maart

Lizan Davids (11 jaar) - groep 7
Ilse de Vries (11 jaar) - groep 7

De komende twee weken zijn jarig:
Za 30 maart

Kim Veld (9 jaar) - groep 5

Do 4 april

Amber Norder (10 jaar) - groep 6

Beiden een fijne verjaardag gewenst!
Ditjes en datjes………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

jammer genoeg is de NL-doe dag niet doorgegaan
we hebben een nieuwe datum geprikt:
donderdag 11 april vanaf 18.00 uur starten we.
er is werk genoeg te doen:
er moeten drie leerkringen worden aangelegd met de
boomstammen. ( zagen en ingraven)
………………….. het kleuterplein moet nieuw zand in de zandbak. ( hebt u nog zand
nodig, haal het er maar uit de komende dagen: wel even melden)
………………….. het inrichten van een blote-voeten-pad.
………………….. aanleggen van een kleine moestuin.
………………….. aanleggen van een bloemenbed.
………………….. het planten van een coniferenhaag langs het voetpad en bij de kerk
………………….. het herstellen van de aanwezige zitbanken. ( nieuwe planken)
………………….. bouwen van een buitenkeuken bij het kleuterplein.
………………….. het verplaatsen van de schommel. ( omdat er een nieuw
speeltoestel komt)
………………….. het opnieuw verven van het stratenplan op het kleuterplein.

(mogelijk alleen op een andere dag)
………………….. boomstronken en boomschors hebben we al liggen.
………………….. Materialen zoals een motorzaag, een blazer, steekschop, kruiwagen
e.d. hebben we wel nog nodig.
………………….. zaaigoed, planten, boompjes of struiken zijn ook welkom.
………………….. een impressie van ons nieuwe groene plein vindt u in de bijlage.
………………….. even aanmelden of je kunt komen bij f.lubbers@aves.nl
………………….. vele handen maken licht werk!
Klokhuis zaterdag 30 maart bij Van Hees Machinery
In het kader van Klokhuis Backstage zijn er a.s zaterdag 30 maart (mogelijk)
opnames bij Van Hees Machinery op het industrieterrein van Ens. Kinderen
kunnen daar de open bedrijven dag bezoeken en zich van tevoren opgeven voor
het backstage programma van het Klokhuis. Kinderen kunnen zich opgeven via
www.hetklokhuis.nl/backstage. Het thema is: ‘Droom jij er ook van om Willie
Wortel te worden’ met de insteek uitvinden en techniek.
Afnemen leerling enquête
Om zich goed te ontwikkelen, is het van wezenlijk belang dat een kind kan
opgroeien in een veilige omgeving. Een sociaal veilig schoolklimaat hoort daarbij.
Wij nemen daarom jaarlijks een leerlingenquête af om een beeld te krijgen hoe
onze leerlingen de school ervaren. Het geeft ons bovendien waardevolle
informatie over wat onze leerlingen vinden van de school, het onderwijs en het
team.
In de periode van 1 april tot en met 18 april 2019 zullen alle leerlingen van
groep 5 t/m 8 gevraagd worden hun mening te geven. De leerlingen vullen een
vragenlijst op de computer in. De leerlingenquête wordt onder schooltijd
uitgevoerd. De gegevens worden professioneel en anoniem verwerkt in het
digitale centrum www.mijnonderzoekcentrum.nl .
De resultaten van dit onderzoek helpen ons om de kwaliteit van ons onderwijs te
bewaken en te verbeteren. De uitkomst wordt besproken met team en MR.
Mocht u nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag.
Van de overblijfwerkgroep……
Het overblijven bij ons op school wordt geregeld door vrijwilligers tussen de
middag 12.00-13.00 uur. De kinderen die niet overblijven kunnen pas vanaf
12.50 uur op school komen. De aanwezige groep overblijfouders hebben toezicht
op een maximum aantal overblijfkinderen. Zodra er meer kinderen te vroeg naar
school komen, moeten zij buiten het plein wachten tot 12.50 uur! Dus laat uw
kind niet te vroeg naar school. Dit geldt natuurlijk ook voor de ochtenden.
10 minuten vóór schooltijd is de regel!!! Dat is voor iedereen tijd genoeg!

Sollicitatie procedure nieuwe directeur
De sollicitatiecommissie is al samengesteld en heeft i.o.m. team de advertentie
opgezet en deze is afgelopen vrijdag gepubliceerd. Er is zowel een interne als
een externe procedure. De sluitingstermijn is dinsdag 2 april. Daarna worden de
brieven gelezen en de geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een
sollicitatiegesprek. We laten de kinderen meedenken over vragen die we in de
sollicitatiegesprekken kunnen stellen. Elke groep heeft de beste vraag gekozen
en de uitgekozen kinderen worden a.s. vrijdag op video gezet. Deze vragen
leggen we dan vervolgens voor aan de sollicitanten. Zo laten we de kinderen
meedenken over de toekomst van onze school. Er wordt getracht om de
procedure af te sluiten begin mei.

