Nieuwsbrief
schooljaar 2021-2022

nr. 17

13 mei 2022

Inhoud

Regel van de maand

In deze nieuwsbrief wordt aandacht
besteed aan de volgende
onderwerpen:

Zoals u weet is onze school een ‘Vreedzame
School’. In onze school hebben wij met elkaar
regels en afspraken gemaakt. We hebben
regels voor de hele school. Deze hangen bij
de ingang. We hebben ook regels in de groep,
deze zijn zichtbaar in de groep. Het lijkt ons goed om elke
maand extra aandacht aan een regel te besteden.
In deze maand is dat de regel ‘Stop, hou op!’.
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Agenda:
18/20-05
Schoolkamp groep 7/8
25-05
Meesterlijke juffendag
26/27-05
Hemelvaartweekend, vrij
Vanaf 30-05 Afname Cito-toetsen
03-06
Nieuwsbrief 18
14/16-06
Schoolfotograaf
28-06
Schoolreis groep 1-6

Formatie 2022-2023
De formatie (hoeveelheid leerkrachten en ondersteuning) voor
komend schooljaar is zo goed als rond. Het komende
schooljaar zullen wij ook weer met 2 kleutergroepen starten;
groep 1, met instroom, en een groep 2. Daarbij kan het zijn dat
leerlingen tussentijds doorstromen naar de groep van juf
Wilma, waardoor dit een groep 1/2. wordt. Voor de groepen 2,
4, 5, 7 en 8 verandert er niets ten opzichte van dit schooljaar.
Hieronder de wijzigingen qua leerkrachten in groep 1, 3 en 6:
• Zoals u weet neemt juf Lia afscheid van het onderwijs
(pensioen). Zij zal komend schooljaar vervangen worden door
juf Mischa (donderdag en vrijdag in groep 3).
• Juf Karin neemt het eerste half jaar onbetaald verlof. Ze
gaat op namelijk op wereldreis! Haar vervanging is nog niet
helemaal rond, u hoort dit zo spoedig mogelijk.
• In groep 6 zal op vrijdag juf Charissa lesgeven. De rest van
de week staat meester Bart-Jan voor de groep.
Meer informatie volgt zodra de volledige formatie rond is.

Schoolkamp en schoolreis
Volgende week gaan groep 7 en 8 gezamenlijk op schoolkamp. De locatie is dit jaar
groepsaccommodatie ‘Klonie’. Op woensdagochtend vertrekken de leerlingen op de fiets naar
Ellertshaar waar een spetterend programma op hen te wachten staat. Na 2 nachten arriveren ze
vrijdag aan het begin van de middag moe maar voldaan weer op school. We wensen de leerlingen
en begeleidende leerkrachten een onvergetelijk kamp toe!
De andere groepen gaan op 28 juni op schoolreis. Ze gaan per 2 groepen naar dezelfde locatie toe.
Deze locatie blijft nog even een verrassing.

Terugblik sponsorloop en Koningsspelen
Onder fijne weersomstandigheden vonden vrijdag 22 april de
Koningsspelen met de sponsorloop plaats. Wat werd er fanatiek
gerend door alle leerlingen! Sommige leerlingen kregen in de beschikbare tijd hun
stempelformulier vol, hartstikke goed! We hadden deze dag hulp van studenten van Landstede,
waarvan één jongen de organisatie van de sponsorloop als examenopdracht had. Daarnaast heeft
de ouderraad het ontbijtbuffet, gesponsord door de Jumbo, verzorgd.
De sponsorloop heeft een geweldig bedrag opgeleverd: € 2.853,50! Fantastisch! We zullen ruim
500 euro overmaken aan Kika. Het restbedrag zal besteed worden door de ouderraad, onder
andere voor pleinplakkers (permanent gekleurde spelvormen op het plein).
Iedereen heel erg bedankt voor zijn of haar bijdrage!

Verkeerssituatie

Social Sofa

Onze Medezeggenschapsraad (MR)
heeft de onveilige en
onoverzichtelijke verkeerssituatie
rond school aangekaart bij de
gemeente. Maandag 16 mei
aanstaande hebben zij samen met
de MR van cbs de Krullevaar
hierover een gesprek met
vertegenwoordigers van de
gemeente Hoogeveen. Eén van onze
ouders uit de MR heeft rond dit
onderwerp een Facebook pagina
geopend, waar u nadere informatie
kunt vinden.

Donderdag 12 mei zijn een aantal ouders gestart met het
beplakken van de Social Sofa. We kunnen nog hulp
gebruiken. Wilt u, eventueel samen met uw zoon of
dochter, een uurtje mozaïeken, tijdens of na schooltijd, dan
horen wij dit graag. Het is mogelijk op maandag tot en
met donderdag. We hebben de Social Sofa in onze
fietsenstalling staan. Voor nadere informatie kunt u
terecht bij juf Henny (obsdegoudvink@bijeen-hoogeveen.nl).

Schoolfotograaf
Volgende maand komt de schoolfotograaf weer langs om
de mooiste foto’s van uw kind te schieten. Dit zal zijn op
15, 16 en 17 juni. Meer informatie volgt te zijner tijd.

2022

Hoogeveen

28/29/30 juni,1 juli
Startplaats:
Atletiekbaan, Sportveldenweg 3
Starttijd:
10 km 18:00
( vrijdag om 17:30 )

5 km 18:10
Informatie:
avondvierdaagse-hoogeveen.nl
email: a4d@hac63.nl

Organisatie:

Atletiekvereniging HAC ‘63

