Nieuwsbrief van 12 mei 2017
Kind op maandag
Week 20 ■ 15/05 - 19/05 De kleur is… Genesis 8:1-9:17
Na de watervloed wordt de aarde weer droog. Noach en alle dieren mogen de ark weer uit. Het lijkt wel alsof ze
de aarde voor het eerst weer zien. Wij kijken deze week met ze mee naar alle mooie kleuren van de aarde.
Als teken van zijn verbond met de mensen stelt God de regenboog aan de hemel. Het is een veelkleurig signaal:
God houdt van de wereld in al zijn verscheidenheid.
Week 21 ■ 22/05 - 24/05 Hoog, hoger… Genesis 11:1-9 en Handelingen 1:1-11
Het gaat hoger en hoger in de verhalen van deze week. Hoe hoog kunnen mensen eigenlijk komen? In Babel
proberen ze een toren tot in de hemel te bouwen, maar dat wordt niks. De toren komt niet af, de mensen
begrijpen elkaar niet meer en ze raken verdeeld. Mensen kunnen niet op eigen kracht tot in de hemel reiken.
Het tweede verhaal van deze week is dat van de Hemelvaart van Jezus. Die afstand tussen aarde en hemel, die
voor mensen niet te overbruggen is, is voor God niet te groot.
Jarigen
15 mei

Jill Kroder (4 jaar) - groep 0

17 mei

Ivar de Vries (6 jaar) - groep 1/2

27 mei

Levi Ruth (4 jaar) - groep 1
Tess van der Zee (8 jaar) - groep 4

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag en een fijne dag!
KUNST!
Aanstaande maandag en dinsdag zullen alle kinderen meewerken aan een kunstwerk met een kunstenares.
Daarvoor is het van groot belang dat kinderen OUDE KLEREN aan doen of bij zich hebben om aan te doen. De
verf is namelijk niet meer uit de kleren te krijgen. Ook mogen kinderen verfschorten of oude overhemden aan
doen. Ook een oude pyamabroek of een korte broek is een mogelijkheid. Hieronder kunt u vinden wanneer de
kinderen bezig gaan met het verven.
Maandag 15 mei: 9.00-10.15 uur groep 1/ 2
10.45-12.00 uur groep 3
13.15-15.15 uur groep 5/6
Dinsdag 16 mei: 9.00-10.15 uur groep 1
10.45-12.00 uur groep 4
13.15-15.15 uur groep 7/8
Gym
Het komt de laatste tijd veelvuldig voor dat kinderen hun gymkleding niet mee hebben met het gymmen.
Daarom hieronder nogmaals het rooster en het dringende verzoek om de kleding mee te geven. Overigens horen
daar ook gymschoenen bij! Zowel voor de veiligheid (grip op gymtoestellen) als voor het voorkomen van wratten
is het zeer gewenst dat de kinderen gymschoenen aan hebben.
Maandag

Woensdag

8.30 - 9.15 uur
9.15 - 10.00 uur
10.00 - 10.45 uur
11.00 - 11.45 uur
8.30 - 9.15 uur
9.15 - 10.00 uur
10.00 - 10.45 uur
11.00 - 11.45 uur

groep 7/8
groep 3
groep 4
groep 5/6
groep 8
groep 3
groep 4
groep 7

Ouderbijdrage en schoolreisgeld
Denkt u alstublieft aan het betalen van de ouderbijdrage en de schoolreisjes? Het komt steeds dichterbij…..
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Oproep!
Wie heeft er nog broeken over voor school? Als een leerling eens een ongelukje heeft, dan is het fijn om ze een
schone (onder)broek te kunnen bieden. Maat 122-128 en 134-140 is van harte welkom.

Vakanties schooljaar 2017-2018
Hieronder vindt u de schoolvakanties voor volgend schooljaar zodat u deze in uw agenda kunt zetten. Er komen
nog studiedagen/ margedagen bij, deze zullen we u zo snel mogelijk doorgeven zodra we deze weten!
Herfstvakantie
zaterdag 21 oktober 2017 t/m
zondag 29 oktober 2017
Kerstvakantie
zaterdag 23 december 2017 t/m zondag 7 januari 2018
Voorjaarsvakantie
zaterdag 24 februari 2018 t/m
zondag 4 maart 2018
Goede Vrijdag / Pasen
vrijdag 30 maart 2018 t/m
maandag 2 april 2018
Meivakantie (incl.
koningsdag)
vrijdag 27 april 2018 t/m
zondag 6 mei 2018
Hemelvaart
donderdag 10 mei 2018 t/m
vrijdag 11 mei 2018
Pinkstervakantie
maandag 21 mei 2018 t/m
Vrijdag 25 mei 2018
Zomervakantie
zaterdag 21 juli 2018 t/m
zondag 2 september 2018
Herhaalde oproep!
Gezocht: schoolcommissieleden
De schoolcommissie van onze school zoekt nog 1 lid die in de schoolcommissie zitting wil nemen. De
schoolcommissie heeft als doel, binnen het kader van de statuten en doelstelling van de vereniging, een bijdrage
te leveren om ‘t Haimstee zo optimaal mogelijk te laten functioneren.
Dat is een mond vol statutaire teksten, maar waar het hier vooral om gaat is dat de schoolcommissie een
vertegenwoordiging is van de ouders van de school en functioneert als een klankbordgroep, een adviesorgaan en
ondersteuning biedt voor de directeur en het team! We hopen dat u ons hierbij wilt helpen. Heeft u
belangstelling of wilt u meer informatie dan kunt u dit aan juf Josha aangeven (cbshaimstee@vcomog.nl/ 0598620621 of gewoon even langskomen!)

Belangrijke data
Vrijdag 19 mei: Nieuwsbrief uit de groepen
Maandag 22 mei: schoolreis groep 1/ 2
Dinsdag 23 mei: OR- en MR-vergadering
Donderdag 25 en vrijdag 26 mei: Hemelvaart, iedereen vrij
Maandag 29 mei t/m donderdag 1 juni: Avond4Daagse
Donderdag 1 juni: schoolreis groep 5,6,7
Maandag 5 t/m vrijdag 9 juni: Pinkstervakantie
Maandag 12 juni: schoolreis groep 3,4
Vrijdag 16 juni: fotograaf
Dinsdag 20 juni: OR-vergadering
Dinsdag 27 juni: MR-vergadering
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Nieuws uit de groepen 1 en 2 - Een brief met veel belangrijke weetjes.
Nieuwe leerlingen
In groep 1/2 is Alyshia begonnen. Jill zal dinsdag 16 mei starten in groep 1.
Wij heten de kinderen en hun ouders van harte welkom bij ons op school.
Levi en Jill zijn aan het wennen in groep 1 vanuit de peutergroep.
Thema
Wij hebben deze week het thema familie afgerond. Er is gesproken over ouders, broers en zussen, opa’s en
oma’s, baby’s, maar ook over tweeling zijn.
De kinderen leerden het verschil tussen een gezin en je familie. Ze bouwden huizen van grote en kleine blokken.
Ze leerden de begrippen oudste en jongste.
Nieuw thema:
Van maandag 15 mei t/m 11 juni starten we met een nieuw thema.
Het thema heet ‘raad eens hoeveel ik van je hou’, na het gelijknamige boek waarin Hazeltje de haas een hoofdrol
speelt. Hebt u boeken/ knuffels thuis van Hazeltje? Dit mag mee naar school.
En ouders…geven jullie de kinderen een foto mee van hun vader? Deze gebruiken we weer bij de werklessen. De
kinderen mogen vertellen over hun vader.
De kinderen leren de letter ‘a’ en ‘i’ en de getallen 5 en 6 staan centraal in groep 1, de getallen 15,16 en 17 staan
centraal in groep 2.
Met lezen gaan we oefenen met verhaalbegrip.Vrijdag
Luisteren
en navertellen aan deNieuwsbrief
hand van platen
en groep 2 ook
9 februari
uit de groepen
uit het hoofd. Thuis kunt u hiermee ook aan deMaandag
slag. Laat13nafebruari
het voorlezen de kinderen
het
gelezen
stuk
Geen gym
Vrijdag
9
februari
Nieuwsbrief
uit
de
groepen
navertellen.
Dinsdag 14 februari
Studiedag team – alle kinderen vrij
Maandag
februari vergelijken en
Geen
gym hoeveelheden
Vrijdag De
1613
februari
Nieuwsbrief
van school
Met rekenen gaan we aan het werk over getalbegrip.
kinderen
ordenen
t/m
Dinsdag
14
februari
Studiedag
team – vrij!!!!!
alle kinderen vrij
Let op!meeste
Vrijdag 5en
mei
zijn ook alle kinderen
tenminste 10. Ze leren de begrippen meer, minder, evenveel,
minste.
Vrijdag 16 februari
Nieuwsbrief van school
Let op! Vrijdag 5 mei zijn ook alle kinderen vrij!!!!!

Kunst op school
Volgende week komt er een echte kunstenares bij ons op school. Zij zal met alle leerlingen van de school
verschillende kunstwerken gaan verven. Thema: “Wat vliegt in de lucht’. De kleuters zullen samen 1 schilderij
maken in Cobra-stijl.
De kunstenares gaat in groepjes van ongeveer 8-10 kinderen uit een groep aan het werk om de platen te
beschilderen. Na ongeveer een half uur wisselt ze met de andere kinderen in de groep.
Let op!!!
De kinderen moeten echt oude kleren aan. Desnoods in een oude pyjamabroek of een korte broek, want de
verf gaat niet uit de kleren.
Groep 1/ 2 zal maandagmorgen 15 mei aan de beurt zijn en groep 1 dinsdagmorgen 16 mei. Wilt u de leerlingen
kleding aantrekken dat vies mag worden?
Schoolreis
Op maandag 22 mei gaan alle kleuters op schoolreis. De begeleiding is zo goed als rond. We kunnen ons
opmaken voor een gezellige dag samen. Willen jullie kijken of het schoolreisgeld van 21 euro al betaald is? Dank
daarvoor.
Ouderhulp
Wij zijn op maandagochtend 19 juni daarvoor uitgenodigd. Groep 1 vertrekt om 8.40 uur en
groep 1/ 2 vertrekt om 10.10 uur. Alle leerlingen komen binnen de schooltijden weer terug op school.
Wie kan er helpen met vervoer en in de bibliotheek bij het begeleiden van uw groepje? U kunt zich opgeven
voor het helpen bij een bezoek aan de bibliotheek door uw naam op de lijst op de deur te schrijven of door te
mailen naar de leerkracht. Wij hebben 6 ouders per groep nodig.
Helpt u mee?
Oproep!
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