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Agenda
16 mei
17 mei
21 mei
22 mei
23 mei
23, 30 mei, 6, 19 juni
24 mei
25, 29 mei
29 mei
30 mei
31 mei
4 t/m 7 juni
5 juni
6, 13, 20, 27 juni
7, 14 juni
7 juni
7, 14, 21 juni
12 juni
19 juni
21 juni
25 juni
28 juni, 3 juli
28 juni
4 juli
6 juli
11 juli
12 juli
12 juli
13 juli
14 juli t/m 26 augustus

mei 2018

Groep 8 beeldende les BSO
groep 7 excursie BSO
2e pinksterdag
Studiedag (alle leerlingen vrij). Bezoeken van een OGO-school .
Schoolfotograaf
14.00 Kick-off talentacademie
Groep 7 en 8 mediales
Groep 7 Denksport Go
Groep 7 beeldende les BSO
Groep 6 landschap les BSO
Onderwijstaking provincie Gelderland
Groep 1/2 muziekles BSO
Avondvierdaagse
Groep 1/2 gastles techniek
Groep 5 theaterles
Groep 1/2 muziekles BSO
Groep 5 bibliotheek bezoek
Groep 7 theaterles
Groep 6 excursie Werk aan het Spoel
Groep1/2 excursie Werk aan het Spoel
Groep 1/2 mediales
Rapporten mee
Rapportgesprekken
Groep 6 vormgevingsles
Ouderbedankmoment
Zomerfeest
Jaarsluiting in de groep
Kennismaken met de leerkracht van volgend jaar
Groep 8 afscheidsavond
12.00 uur alle leerlingen vrij
Zomervakantie

Heeft u onze nieuwe info-borden al gezien?
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Vakanties schooljaar 2018-2019
Herfstvakantie
ma. 22-10-2018 t/m
vr. 26-10-2018
Kerstvakantie
ma. 24-12-2018 t/m
vr. 04-01-2019
Voorjaarsvakantie ma. 25-02-2019 t/m
vr. 01-03-2019
Meivakantie
vr. 19-04-2019 t/m
vr. 03-05-2019
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

do. 30-05-2019 t/m
vr. 31-05-2019
ma. 10-06-2019
ma. 22-07-2019 t/m
vr. 30-08-2019

Studiedagen schooljaar 2018-2019
Woensdag 3 oktober
Woensdag 7november
Donderdag 6 december
Maandag 7 januari
Vrijdag 1 februari
Dinsdag 26 maart
Vrijdag 7 juni
Onderwijsstaking Gelderland
Woensdag 30 mei staken de scholen in
provincie Gelderland. De Kaardebol steunt
deze actie en is dan ook gesloten op deze dag.
Leerkrachten werken hard (ook in vakanties!)
en ontvangen, naar verhouding, een laag
salaris. De grote werkdruk in combinatie met
weinig waardering komt de onderwijskwaliteit
niet ten goede. Wij, vaklieden op de werkvloer,
roepen al jaren dat ons prachtige vak wordt
uitgehold.
Geloof mij als ik u zeg dat leerkrachten, met
hun ongelooflijk verantwoordelijkheidsgevoel,
echt niet zitten te wachten om te staken zodat
kinderen geen onderwijs kunnen nuttigen.
Maar… genoeg is genoeg!! Ik hoop dat u begrip
toont en ons steunt in deze actie. Er moeten
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een paar politici in een ivoren toren worden
wakker geschud.
Formatie
We kunnen u in ieder geval melden dat we na
de zomervakantie kunnen starten met 7
groepen. Dat is goed nieuws!
De poppetjes op de juiste plek zetten, is de
volgende stap en ik hoop u, volgende week,
daarover meer te vertellen. U ontvangt dan
een extra nieuwsbrief.
U bent onze ambassadeur!
Alhoewel de Kaardebol de leukste, beste en
gezelligste school is van Culemborg, kunnen we
nog wel wat reclame gebruiken zodat we wat
meer groeien in leerlingaantallen. De beste
reclame zijn onze kinderen en onze ouders. Ik
hoor al steeds meer positieve geluiden in de
wijk over onze school. En dat doet ons goed.
So… Spread the words: De Kaardebol is back in
business!
Talentacademie
Op woensdag 23 mei gaat de talentacademie
van start. De talentacademie verzorgt
naschoolse activiteiten die gericht zijn om
talenten van kinderen te ontdekken en verder
te ontwikkelen. De drie scholen, KWA, de
Palster en de Kaardebol, werken hierin samen
met elkaar daar waar het kan. Ons eerste
gezamenlijke thema is: Iedereen kan leren
vloggen. De cursus wordt gegeven door een
echte vlogger, vindt 7 keer plaats en is bedoeld
voor de groepen 5 t/m 7. Uit deze groepen
worden 2 kinderen door de leerkracht gekozen.
Zij worden misschien wel onze nieuwe
toekomstige
Kidzreporterz,
want
de
Kidzreporterz uit groep 8 gaan ons verlaten.
Uiteraard starten we ons eigen YouTubekanaal waarop we de Kaardebol-vlogs op
kunnen volgen. Word vervolgd!!
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Schoolfotograaf
Woensdag 23 mei zal onze schoolfotograaf
René Mathijsen de kinderen van de Kaardebol
op de foto zetten. Hij maakt groepsfoto's met
de klas en portretfoto's. Bij de portretfoto's is
het mogelijk om uw kind te laten fotograferen
met een voorwerp waar het talent voor heeft.
U kunt bijv. denken aan een hobby of sport
waar uw kind talent voor heeft. Wanneer u dat
leuk lijkt, kunt u uw kind iets van zijn of haar
hobby meegeven.
Dit jaar maakt René ook foto's van broertjes en
zusjes. Broers en zussen die allen op de
Kaardebol zitten, worden onder schooltijd
gefotografeerd. Daarnaast
is er de
mogelijkheid om met alle broers en zusjes op
de foto te gaan (ook als deze nog niet óf niet
meer op de Kaardebol zitten). Deze
mogelijkheid is er tussen 14.00-15.00 uur. De
fotograaf maakt deze foto's in het speellokaal.
Wilt u wel even van tevoren aan de
groepsleerkracht doorgeven of u van deze
mogelijkheid gebruik wilt maken?

O ja en deze kanjer komt
ook langs …. Dussss be
there!!!
Kijk op info-bord voor de
flyer!

Uitslag eindcito groep 8
De leerlingrapporten van de Centrale Eindcito
zijn binnen. A.s. donderdag zal Frea, leerkracht
van groep 8, de uitslag met de kinderen apart
bespreken. De uitslag wordt vervolgens
donderdagmiddag mee naar huis gegeven.

Ouders zijn betrokken!

Pasar Culemborg 700
Op zaterdag 19 mei staan wij met ons
kraampje, naast een springkussen, op de Pasar
Culemborg 700.
Wij maken natuurlijk reclame voor onze
prachtige superschool. Komen jullie ook
gezellig bij ons langs? Je kan leuke foto’s bij ons
maken met een gouden lijstje eromheen. Wie
wil dat nu niet ;).
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Kinderen zijn betrokken!
De Kidzreporterz zijn druk met het maken van
een dummy voor onze wijkkrant KAARDEBOL.
Vandaag hebben we de dummy besproken in
onze redactievergadering. Alle artikelen
werden doorgepraat en het was nog spannend
of we de deadline van 10.00 uur wel zouden
halen. Gelukkig waren we om 10.00 en kwam
Anouk,
onze
grafische
vormgever,
binnengelopen.
Ik kan niet veel verklappen, maar wat ik er wel
over kan vertellen, is dat het een prachtige
wijkkrant wordt en dat we supertrotz op onze
Kidzreporterz zijn
Ergens in juni lanceren we de wijkkrant en dat
doen we natuurlijk met een klein feestje. Houd
onze info-borden in de gaten!

Dringend hulp gezocht voor de MR.
Eerder vertelden we al dat we 1
nieuw lid zoeken voor de MR
(medezeggenschapsraad),
maar door een aanstaande
verhuizing van Ilham zoeken
we nu 2 nieuwe leden. Tot nu toe heeft zich
nog niemand aangemeld. De MR kan alleen
goed werken als er genoeg ouders aan
deelnemen. 1 ouder is hiervoor echt te weinig.
We hebben dus hulp nodig. Komt u ons
versterken?
U hoeft géén achtergrond in het onderwijs te
hebben. Het is vooral belangrijk dat u vragen
durft te stellen over zaken die op school spelen.
We vergaderen 7-8 x per jaar ca. 1,5 uur, in de
avond. De voorbereiding kost meestal weinig
tijd. Thema's van dit jaar zijn de
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ouderbetrokkenheid en talentontwikkeling.
Maar we vergaderen bijvoorbeeld ook over de
wateroverlast op het schoolplein, de planning
van de vakanties en studiedagen en de
schoolgids. Heb je vragen? Schiet een van ons
dan aan op het schoolplein, of mail naar Marga:
m.henning@opo-r.nl . Wil je je aanmelden,
mail dan ook naar Marga. We hopen dat we op
uw hulp kunnen rekenen!
Namens de leerkrachten: Frea, Marga, Ria en
namens de ouders: André, Ilham en Ilse
Klankbordgroep
In de klankbordgroep komen interessante
onderwerpen aan bod zoals Kersfeest,
schoolmelk, huiswerk, ouderbetrokkenheid.
Veel van deze onderwerpen zijn terug
gekomen op onze ouderavond van 15 maart.
Op de ouderavond in het nieuwe schooljaar
zullen we uitgebreid terugkomen op een aantal
uitkomsten. Toch wil ik u alvast berichten van
een aantal besluiten:
 Met onze multi-culturele populatie en
onze insteek van openbaar onderwijs
spreken we voortaan over winterfeest.
We hebben ook een zomerfeest.
 Voor de winter-eetlijsten komen weer
blanco lijsten met een voor-, hoofd- en
nagerecht
 We starten, na de zomervakantie, met
thematisch werken. Tot aan de
herfstvakantie komt het thema Ik en de
Groep aan bod. Vanaf de herfstvakantie
tot aan de kerstvakantie staat het thema
feesten over de hele wereld centraal.
 Ook over huiswerk hebben we een aantal
beslissingen genomen: We leren de
kinderen te presenteren, een PP te
maken, leren leren en leren samenvatten.
Al deze vaardigheden zullen we de
kinderen op school aanleren, zodat ze in
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een hogere groep hier zelfstandig mee aan
de slag kunnen.
Voor schoolmelk was te weinig animo
onder de ouders en voeren we dan ook
niet uit.
Begin van het schooljaar hangen we lijsten
met
activiteiten.
Ouders
kunnen
intekenen waar ze een voorkeur voor
hebben. Deze ingevulde lijsten gaan ook
naar de klassenouders zodat zij ouders
gericht om hulp kunnen vragen bij een
school specifieke activiteit.
Vader- en Moederdag laten we bij het
thuisfront.

Op woensdag 13 juni komt de klankbordgroep
weer samen. Schuift u ook aan?
Nieuws uit de groepen
Groep 5 en 6
De Nederlandse kinderjury 2018
Van de voorjaarsvakantie tot aan de
meivakantie hebben de kinderen van de
groepen 5 en 6 meegedaan aan de
Nederlandse Kinderjury.
De kinderen mochten boeken lezen die vorig
jaar mee deden
aan de Nederlandse
Kinderjury.
Het waren de volgende boeken:
*Arthur wordt beroemd-Hakon Ovreas
*Gevaar bij de giraffen-Liesbeth van
Binsbergen
*Alaska-Anna Woltz
*Jubelientje en de hoed van oma Blootje-Hans
Hagen en Philip Hopman
*De oma van de oma van mijn oma-Marc ter
Horst
*Het bijzondere beestjesboek-Yuval Zommer
*Geheim agent oma-Manon Sikkel
Na het lezen van een boek, moesten de
kinderen een stembiljet invullen. Daar gaven ze
aan welk boek ze hadden gelezen, gaven het
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boek een cijfer en moesten aangeven waarom
ze dat cijfer hadden gegeven.
Het boek ‘Arthur wordt beroemd’ is het meest
gelezen, maar het boek dat heeft gewonnen is:
Geheim agent oma
De kinderen gaven dit boek gemiddeld een 10.
De reden waarom de kinderen dit boek zo leuk
vonden is:
* ik hou erg van detective boeken.
* omdat het een heel leuk boek is.
* omdat ik het leuk en spannend boek vind.
Mocht uw kind het leuk hebben gevonden om
zo boeken te lezen, dan kan uw kind nog
meedoen met De Nederlandse kinderjury 2018
in de bibliotheek.
Begin april heeft onze school met drie teams
meegedaan aan het
korfbaltoernooi van
SGV.
Natuurlijk
moest er eerst flink
worden geoefend.
Dit gebeurde in de
zaal
en
later
speelden we op het
terrein van SGV een
oefenwedstrijd
tegen teams van de
Distelvlinder. Het regende toen keihard en we
waren kletsnat.
Een week later speelden we het toernooi. Er
was één team samengesteld met kinderen die
al op korfbal zitten of hierop hebben gezeten
en we hadden twee teams met kinderen die
het gewoon erg leuk vonden om mee te doen.
In de poulefase begonnen de teams erg goed
en ze deden tot aan de laatste wedstrijd mee
om de eerste plaats in de poule te pakken te
krijgen.
Aan het eind van de middag gingen twee teams
met de derde prijs terug naar school. Eén team
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had hiervoor zelfs een serie strafworpen nodig
om de tegenstander te verslaan.
De bekers staan in groep 5 en 6.
Groep 7 en 8
Maandag 7 mei jl. waren de kinderen van groep
7 en 8 aanwezig bij de opening van de
muurschilderingen in de Aalbersestraat. De
ontwerpen van de kinderen zijn gebruikt door
de kunstenaar Iwaz. De buurtbewoners,
kinderen, wijkagenten en medewerksters van
de woningbouwvereniging Kleurrijk Wonen
hebben de ontwerpen ingekleurd. Het is een
mooi kleurrijk geheel geworden. Na een ijsje
en een toespraak van de wethouder Huub van
Oorschot hebben de kinderen nog even lekker
in de aangrenzende speeltuin gespeeld.

Groep 8
Afgelopen dinsdag 8 mei hebben de leerlingen
van groep 8 meegedaan aan het EPJO project
dat verzorgd wordt door de politie. In groep 8
zijn we druk bezig met het voorbereiden van de
leerlingen op het voortgezet onderwijs. Er
zullen allerlei nieuwe, leuke en spannende
dingen op hun pad komen. Een belangrijk
onderdeel hiervan is keuzes maken. Waar sta je
voor? Wat is jouw rol binnen een groep? Wat
doe je als anderen iets van je vragen wat je
eigenlijk niet wilt doen? Om leerlingen na te
laten denken over deze vragen, wordt dit EPJO
project ingezet. Het is een preventie les over
het voorkomen van en meedoen aan
grensoverschrijdend gedrag. Tijdens deze
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middag zijn er praktijkvoorbeelden gegeven,
werd er een film bekeken met de groep en
hebben
de
kinderen
verschillende
rollenspellen gespeeld.
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