Nieuwsbrief
april 2018

Belangrijke data

27
13
17
18
23
29

april t/m 11 mei
mei
mei
mei
mei
mei

Meivakantie
Moederdag
Opnamedag Basis voor Beter groep 8
Juffendag groep 4/5
Veilig op de weg groep 7/8
Groep 8 naar de rechtbank

Juffendag groep 4-5
Op woensdag 25 april was juf Marjolein jarig en op maandag
14 mei is juf Maud jarig. Reden voor een feestje! Op vrijdag
18 mei is het daarom juffendag in groep 4/5. De kinderen
mogen spelletjes mee naar school nemen. De juffen zorgen
deze dag voor iets lekkers!

MR nieuws
De notulen van de vergadering van 20 maart en 16 april staan op onze website.
Meedoen – meedenken – meebeslissen
De MR bestaat uit 6 leden waarvan elk jaar 1 lid aftredend is. Na dit schooljaar is dat Feik de Haas,
moeder van Veerle (groep 3),Lieke (groep 1) en Flore. Feik stelt zich herkiesbaar, maar ook andere
ouders kunnen zich verkiesbaar stellen. Bij meerdere aanmeldingen zal er een stemming
plaatsvinden onder alle ouders van onze school.
Profiel:
Betrokken en kritische ouder die zich graag in wil zetten, mee wil denken en mee wil beslissen over
schoolzaken.
Gevraagd:
6 tot 8 maandagavonden per jaar vindt er een MR-vergadering plaats. Deze vergaderingen dienen
voorbereid te worden.
Doel:
Bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op OBS Cranendonck.
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Info en vragen: medezeggenschapsraad@obscranendonck.nl
U kunt tot uiterlijk maandag 28 mei uw interesse kenbaar maken.

Kleuterweetjes:
14 mei t/m 8 juni gaan we het met de kleuters hebben over ziek zijn, de dokter, het ziekenhuis.
Op maandag 14 mei ligt de “luisterbeer” ziek op de tafel in de klas. Er ligt een koortsthermometer
bij en een flesje hoestdrank. Wat zou er toch met hem aan de hand zijn??????
In dit thema willen we de kinderen leren dat dokters en verpleegkundigen er zijn om
je beter te maken.
Op vrijdag 1 juni komt er zowaar een ambulance op school waar de kleuters een kijkje in mogen
nemen!
Wie heeft er voor ons lege flesjes, lege pillendoosjes, oor thermometer, restje pleisters, restjes
verbandjes etc.
Prentenboekjes over ziek zijn, ziekenhuis etc.
De kleuters krijgen de gymtas weer mee naar huis, zodat u thuis kunt checken of alles nog past en
fris is! Op dinsdag 15 mei mogen ze de tasjes weer mee nemen.
Woensdag 25 april hebben we afscheid genomen van Jip uit groep 1. Hij gaat na de mei vakantie
naar de Taalbrug in Eindhoven. We wensen hem daar heel veel plezier!
In juni starten we ook met de Cito toetsen taal en rekenen voor de kinderen uit groep 1 en 2.( nog
niet de instromers). In de week van 25 juni zijn er oudergesprekken( facultatief). Ouders van
kinderen die een III, IV of V score hebben worden door ons uitgenodigd.
Ouders van de instromers:
Op welk tijdstip en dag wilt u voor een gesprekje komen om te praten over de ontwikkeling van uw
kind.
Het gaat om de dagen: dinsdag en donderdag vanaf 15.00u tot 16.00 uur en op woensdag en vrijdag
vanaf 13.00u tot 14.00 uur. U kunt hier alvast over nadenken en ons al mailen! Bij voorkeur voor
zondag 13 mei mailen!
We starten met de gesprekjes meteen op dinsdag 15 mei.
Op maandag 14 mei gaan we een roostertje maken en sturen we dit aan u door.
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