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Personeel  
Juf	  Karin:	  Woensdag	  29	  mei	  is	  de	  laatste	  werkdag	  van	  juf	  Karin	  bij	  ons	  op	  school.	  We	  wensen	  haar	  
een	  fijne	  week	  en	  daarna	  een	  mooie	  toekomst	  op	  haar	  nieuwe	  school!	  
	  
Meester	  Bjorn:	  Woensdag	  29	  mei	  is	  ook	  de	  laatste	  werkdag	  van	  meester	  Bjorn.	  Voor	  de	  kinderen	  
die	  met	  Levelwerk	  (groep	  5/6/7/8)	  werken,	  is	  duidelijk	  wat	  zij	  de	  laatste	  periode	  gaan	  doen.	  Naast	  
het	  Levelwerk	  heeft	  meester	  Bjorn	  ook	  een	  leuk	  project	  voor	  de	  kinderen	  klaargelegd.	  We	  wensen	  
Bjorn	  alle	  goeds	  voor	  zijn	  toekomst!	  	  
	  

Hemelvaartsdag  
De	  kinderen	  gaan	  komende	  week	  alleen	  op	  maandag,	  dinsdag	  en	  woensdag	  naar	  school.	  
Donderdag	  (Hemelvaart)	  en	  vrijdag	  zijn	  ze	  vrij.	  Een	  lekker	  lang	  weekend!	  

Jaarl i jkse  ouderbijdrage  (herhaald  bericht)   
Beste	  ouders,	  ik	  wil	  u	  vragen	  te	  controleren	  of	  u	  de	  jaarlijkse,	  overigens	  vrijwillige,	  ouderbijdrage	  heeft	  
voldaan.	  Zoals	  u	  weet	  betalen	  wij	  daarvan	  alle	  extra’s	  om	  school	  heen	  die	  het	  voor	  de	  kinderen	  aangenaam	  
maakt.	  	  Schoolreis	  bijv.	  Dank	  daarvoor.	  Mocht	  u	  niet	  meer	  weten	  hoe	  u	  dit	  kunt	  voldoen,	  wilt	  u	  dan	  contact	  
opnemen	  met	  Anouschka	  Tiddens,	  onze	  administratief	  medewerker.	  Met	  dank.	  

Uit  de  school  geklapt  
Juf	  Annemarie:	  Een	  klas	  vol	  leerlingen	  die	  naast	  hun	  tafeltje	  op	  de	  grond	  buikspieroefeningen	  doen.	  Een	  
schoolplein	  waar	  een	  fles	  cola	  bijna	  tot	  ontploffing	  wordt	  gebracht,	  een	  les	  in	  vechtsport……	  Dit	  is	  nog	  maar	  
een	  kleine	  greep	  uit	  de	  activiteiten	  die	  deze	  weken	  plaatsvinden	  op	  school.	  Als	  je	  nu	  langsloopt	  bij	  de	  
groepen	  7	  en	  8,	  kan	  het	  wel	  eens	  zijn	  dat	  je	  heel	  bijzondere	  dingen	  ziet	  of	  hoort	  gebeuren.	  In	  deze	  tijd	  van	  
het	  jaar	  geven	  de	  kinderen	  namelijk	  allemaal	  hun	  presentatie.	  	  	  Goed	  voorbereid	  vertellen	  de	  leerlingen	  over	  
een	  onderwerp	  dat	  hun	  interesse	  heeft.	  Heel	  ingewikkelde	  zaken	  worden	  zo	  uitgelegd,	  dat	  het	  voor	  
iedereen	  te	  begrijpen	  is.	  Proefjes	  worden	  gedaan,	  gymlessen	  worden	  gegeven.	  We	  gaan	  zelfs	  binnenkort	  op	  
excursie,	  allemaal	  geregeld	  door	  de	  kinderen	  zelf.	  

Wat	  is	  het	  mooi	  om	  de	  leerlingen	  zo	  enthousiast	  te	  zien	  over	  een	  bepaald	  onderwerp!	  	  Soms	  is	  het	  best	  
spannend	  om	  voor	  de	  groep	  te	  vertellen,	  maar	  angsten	  worden	  overwonnen	  en	  daar	  staan	  ze	  dan.	  	  We	  leren	  
elkaar	  nog	  beter	  kennen,	  omdat	  de	  kinderen	  een	  onderwerp	  kiezen	  waar	  ze	  veel	  van	  weten.	  Daarnaast	  mag	  
iedereen	  een	  eigen	  vorm	  van	  presenteren	  kiezen,	  een	  PowerPoint	  op	  het	  digibord,	  een	  vlog,	  of	  een	  
praktijkopdracht.	  Ik	  droom	  soms	  even	  weg	  en	  vraag	  me	  af	  wat	  de	  kinderen	  later	  zullen	  gaan	  doen	  als	  ze	  
volwassen	  zijn,	  want	  ik	  zie	  zo	  even	  snel	  een	  professor,	  acteur,	  kok,	  gymleraar	  en	  nog	  veel	  meer	  voorbij	  
komen	  tijdens	  deze	  presentaties.	  De	  rest	  van	  de	  groep	  luistert	  aandachtig	  en	  voert	  de	  opdrachten	  uit.	  We	  
leren	  er	  zo	  weer	  een	  heleboel	  bij!	  	  De	  kinderen	  mogen	  wel	  trots	  zijn	  op	  zichzelf.	  Ik	  ben	  het	  in	  ieder	  geval	  
zeker!	  	  
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Vanuit   de  wijk  
Kinderwoorddienst   
Na	  het	  grote	  feest	  van	  de	  Eerste	  Heilige	  Communie	  -‐misschien	  was	  je	  er	  wel	  bij!-‐,	  is	  het	  zondag	  26	  mei	  weer	  
tijd	  voor	  jullie	  eigen	  Kinderwoorddienst.	  Om	  11.00	  uur	  is	  er	  een	  viering	  met	  het	  Gemengd	  Koor	  en	  diaken	  
Frank	  Sieraal	  in	  de	  St.	  Josephkerk	  en	  alle	  kinderen	  gaan	  dan	  naar	  de	  woorddienst.	  Doe	  je	  ook	  mee?	  Van	  
harte	  welkom!	  

En	  noteer	  alvast:	  op	  9	  juni	  is	  het	  Pinksteren!	  We	  vieren	  het	  grote	  feest	  met	  pastor	  Roderick	  en	  een	  kleurrijke	  
kinderwoorddienst.	  	  


