NIEUWSBRIEF
Agenda
3 april
10, 11, 12, 17, 18 en 19 april
17, 18 en 19 april
20 april
21 april t/m 6 mei
10 en 11 mei
16 mei
17 mei
21 mei
22 mei
29 mei
29 mei
31 mei
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Start Tevredenheidsonderzoek 2018. Eindigt op 24 april!!
Groep 7 entree toets
Groep 8 eind toets
Koningsspelen. U ontvangt hierover nog meer info
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Groep 8 beeldende les BSO
Groep 7 excursie BSO
2e pinksterdag
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Groep 6 landschap les BSO
Groep 7 beeldende les BSO
Groep 1/2 muziekles BSO

Ouderavond
Donderdag 14 maart was er op school een
ouderavond. Dianne heeft de ouders op de
hoogte gesteld van de ontwikkelingen op
school. Daarna zijn in de diverse workshops
ideeën uitgewisseld over het huiswerk,
feesten, talentontwikkeling en ouderparticipatie. De ouders hebben in 3 rondes van
20 minuten hun bijdrage kunnen leveren. Wij
zijn erg blij met jullie input!!
Tijdens de studiedag van afgelopen donderdag
heeft het team de bevindingen besproken. We
zijn nog niet tot definitieve besluitvormingen
gekomen.
Bij
de
eerstvolgende
teamvergadering gaan we hiermee verder aan
de slag. Besluiten of beleidvorming koppelen
we uiteraard aan jullie terug.
Formatie schooljaar 2018-2019
De komende maand staat in het teken van
formatie. Achter de schermen zijn we alweer
druk bezig om het plaatje van leerkrachten,
groepen en groepsverdeling kloppend te
maken.
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Zodra duidelijk is welke gelden wij toebedeeld
krijgen, kunnen we de groepen voor schooljaar
2018-2019 vaststellen.
In de volgende nieuwsbrief breng ik u op de
hoogte
van
de
laatste
formatieontwikkelingen, de vakantie- en studiedagen
voor 2018-2019
Tevredenheidsonderzoek 2018
OPO-R organiseert voor alle scholen een
tevredenheidsonderzoek onder management,
medewerkers, ouders en leerlingen. Dit
onderzoek start op dinsdag 3 april en eindigt
op 24 april. U ontvangt een mail met daarin
een link naar de vragenlijst. Ik wil u verzoeken
de vragenlijst voor de Kaardebol in te vullen.
Naast de bijdrage die ouders afgelopen
ouderavond gebracht hebben, is ook deze
enquête van belang om de zaag scherp te
houden.
De kinderen uit de groepen 6 t/m 8 vullen
eveneens een tevredenheidsenquête in.
De uitkomsten met bijbehorende actiepunten
worden met het team, de MR en met u
gedeeld. De uitkomsten van de kinder-

www.kaardebol-culemborg.nl

NIEUWSBRIEF
vragenlijst wordt
besproken.

met

de

april 2018

kinderraad

Voor de betrouwbaarheid van een dergelijke
enquête is het belangrijk dat veel ouders de
vragenlijst invullen.

Veeghulp gezocht
Om ons schoolplein netjes te
houden zijn we op zoek naar
enkele ouders die Mark een
paar keer per jaar kunnen
helpen met het vegen van het
plein. Er heeft tot nu toe één ouder zich
aangemeld. Vele handen maken licht werk, dus
mocht u dit leuk lijken en heeft u een paar keer
per jaar tijd om een middag te komen helpen,
meld u zich dan aan bij aan Eefke Hendriks
(e.hendriks@opo-r.nl ). In overleg met u en
met Mark zullen er dan enkele momenten
worden afgesproken.
Open dag 4 april
A.s. woensdag 4 april is er een open dag bij ons
op school. Deze dag wordt georganiseerd voor
ouders van de peuterspeelzalen. Deze ouders
krijgen informatie van Dianne en krijgen van
Eefke en Marga een rondleiding door de
school.
Wij hopen dat we binnenkort veel peuters op
onze prachtige school mogen ontvangen
Doekoe-actie Coop
Dit jaar doet onze brede school mee met de
doe-koe actie van de Coop. Bij een aantal
artikelen ontvangt u een munt die u in de buis
van de brede school kunt stoppen, zo kunnen
wij in aanmerking komen om speelmaterialen
voor de school aan te schaffen.
(Info over de touwtrekactie volgt dinsdag)
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Kinderen zijn betrokken!
Kidzreporterz
De Kidzreporterz bij de Gelderlander
Op 14 Maart zijn de Kidzreporterz bij de
Gelderlander geweest in Arnhem. De
Gelderlander is een krant en de Kidzreporterz
zijn daar bij de redactie geweest. Wij mochten
de journalist Berrie van Helden interviewen. Hij
heeft ons allemaal handige tips gegeven en
uitgelegd hoe hij aan zijn bronnen komt. Het
was heel leuk en leerzaam om daar te zijn.
De kidzreporterz

Kinderraad
Het logo van de kinderraad.
Wij, als kinderraad, hebben donderdag 22
maart gekozen voor een logo. Die vrijdag erna
is de kinderraad langs de klassen gegaan om te
vertellen wie kans maakt. Om de spanning erin
te houden hebben wij nog niet vertelt wie
eerste is geworden. Na het weekend, op
maandag 26 maart hebben we als kinderraad
bekend gemaakt wie één,
twee en drie zijn
geworden. Dat gebeurde
in het speellokaal. Dit zijn
nummers één, twee en
drie.
1: Aya uit groep 6
2: Kyan uit groep 3
3: Annika uit groep 5
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Ouders zijn betrokken!
Nieuws vanuit de medezeggenschapsraad
Gezocht:
ouder
voor
de
medezeggenschapsraad
Na de zomervakantie komt 1 plaats vrij in de
oudergeleding van de medezeggenschapsraad
(MR) van onze school. Wilt u zich hiervoor
beschikbaar stellen?
Wij, Ilham Dinia, André Pasman en Ilse
Swinkels, vormen op dit moment de
oudergeleding van de MR. De termijn van
André loopt aan het einde van het schooljaar af
en hij stelt zich niet herkiesbaar. Na twee
termijnen lid te zijn geweest vindt André het
tijd voor vers bloed. Dat betekent dat er 1
plaats vrijkomt. Wij zijn dan ook op zoek naar
ouder die deze plaats wil invullen.
Als oudergeleding houden we samen met de
personeelsgeleding van de MR het beleid van
de school tegen het licht. We spreken met de
Directie over de kwaliteit van het onderwijs, de
voorzieningen in het gebouw en de
arbeidsomstandigheden. Dit doen we zo’n 8
keer per jaar in een open, prettige en
constructieve vergadersfeer. Heeft u ideeën
over en interesse in het schoolbeleid en de
schoolregels? En heeft u een kritische en open
houding? Dan zijn wij op zoek naar u!
Meer informatie vindt u in de e-mail die Marga
Henning woensdag 28 maart jongstleden heeft
gestuurd. Ook kunt u ons natuurlijk op het
schoolplein aanspreken.
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maakt Iwaz een ontwerp op de garages. Dit zal
hij op 2 en 3 mei gaan doen, zodat alle
bewoners ze kunnen gaan inkleuren op 4 en 5
mei. Dit gaat gepaard met een hoop
gezelligheid. U komt toch ook? Wilt u meer
werk van Iwaz zien, dan kunt u een kijkje
nemen op zijn website www.iwaz.nl.
De groepen 7 en 8 doen dit jaar mee met de
techniekwedstrijd
van
de
Stichting
Techniekwedstrijd Rivierengebied. Elk jaar
deed groep 8 al mee, maar dit jaar doet groep
7 ook mee.
De stichting heeft elk jaar een thema en voor
dit jaar is dat “verticaal transport”. De kinderen
gaan in groepjes een ontwerp maken over dit
thema en gaan dat uitwerken. Op 11 en 12 juni
moeten deze werkstukken ingeleverd worden.
Wilt u meer lezen over deze wedstrijd dan kunt
u
kijken
op
de
website:
http://www.techniekwedstrijd.nl.

Nieuws uit de groepen
Groep 7 en 8
Zoals u al in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen
lezen, worden de garage in de Aalbersestraat
op gevrolijkt door een ontwerp van Iwaz. De
groepen 7 en 8 maken de ontwerpen. Zij
kregen de opdracht om met de gedachte “waar
word ik blij van als ik aan mijn buurt denk” een
ontwerp te maken. Op 19 april worden deze
ontwerpen opgehaald en met deze ontwerpen
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