NIEUWSBRIEF
Agenda
13, 20, 27 juni
14 juni
7, 14, 21 juni
12 juni
15 juni
19 juni
21 juni
21 en 22 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

juni 2018

Groep 5 theaterles
Groep 1/2 muziekles BSO
Groep 7 theaterles
Groep 6 excursie Werk aan het Spoel
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Groep1/2 excursie Werk aan het Spoel
Groep 1/2 mediales
Groep 8 kamp
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

Wet op de privacy
Enige tijdgeleden heeft u van ons een brief
gekregen over de wet van de privacy met het
verzoek aan te geven wat uw wensen zijn t.a.v.
foto’s en filmpjes die op school gemaakt
worden. We hebben nog niet alle brieven terug
gekregen. Wilt u zo vriendelijke zijn de brief
deze week nog aan uw kind mee te geven?
Alvast bedankt.
De foto’s op onze website en Facebookpagina’s
halen we eraf. U heeft tot maandag 18 juni de
tijd om eventueel foto’s van uw kind eraf te
halen.
Ophalen van kinderen om 14.00
Wij willen u vragen om pas het plein op te
lopen als alle kinderen naar binnen zijn. Op
deze manier kunnen we het overzicht over de
kinderen
bewaren.
Dank
voor
uw
medewerking!
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Studiedagen
Op 22 mei hebben wij als team basisschool De
Klim in Utrecht bezocht. Deze school staat
bekend om het thematisch werken. En daar
willen wij graag van leren. We hebben veel
gezien en dat heeft geleid tot gespreksstof:
Hoe willen wij het thematisch werken op de
Kaardebol vormgeven?
Op 8 juni hebben we hieraan o.a. dan ook
aandacht besteed. We hebben zelfs het eerste
thema al voorbereid: Helden. Kennismaken in
al z’n facetten staat in dit eerste thema
centraal. Het eerste thema duurt tot aan de
herfstvakantie.
In de volgende nieuwsbrief zal ik u hierover
meer vertellen.
Vrijdag 15 juni hebben we onze laatste
studiedag
van
dit
schooljaar.
De
opbrengstanalyse staat dan centraal. Oftewel
hoe zijn de resultaten van de kinderen en wat
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zegt dat over ons onderwijs en wat kunnen we
hierin verbeteren?
Schoolreisjes
De schoolreisjes voor komend schooljaar zijn
geboekt.
 Groep 1/2 gaat vrijdag 28 september naar
Hullie in Uden. www.hullie.nl.
 Groep 3/4 gaat
woensdag 26
september naar
Billy Bird in
Volkel
www.billybird.nl.
 Groep 5/6 gaat dinsdag 25 september
naar het Openlucht museum in Arnhem
www.openluchtmuseum.nl.
 Groep 7/8 gaat naar Wipe-out in Zoelen
www.wipeout.nl.
In de bijlage vindt u een brief met meer
informatie over de schoolreisjes.
Kinderen zijn betrokken!
Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…
Tijdens
één
van
de
vergaderingen
van
de
kinderraad kwam ter sprake,
dat de kinderen graag een
spiegel willen bij de wc’s. De spiegels zijn
inmiddels gekocht en nu zoeken we nog een
handige ouder die deze mooie spiegels wil
komen op hangen. U kunt zich opgeven bij
Dianne.
KidzReporterz
De KidzReporterz zijn dit jaar druk bezig
geweest met het schrijven van artikelen over
allerlei schoolactiviteiten. Deze artikelen zijn
samengevoegd in een mooie glossy:
KAARDEBOL. Binnenkort zal deze worden
uitgedeeld aan alle leerlingen.
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Ouders zijn betrokken!
MR
Zoals u weet nemen André Pasman en Ilham
Dinia afscheid van de MR. Gelukkig kunnen we
komend jaar 2 nieuwe enthousiaste ouders
welkom komen heten, namelijk Ingeborg Pluck
en Houda Ghazlane. In de volgende
nieuwsbrief zullen ze zich aan u voorstellen.
OV
De Oudervereniging (OV) is op zoek naar
versterking. Aan het eind van dit schooljaar
zullen Patrick Clement en Ivo Schenk stoppen
als bestuurslid van de OV.
Ivo is dan ruim 8 jaar bestuurslid geweest in
diverse rollen met als laatst de post voorzitter.
Patrick is inmiddels ruim 6 jaar bestuurslid
geweest, ook in diverse rollen met als laatste
post secretaris. Het is voor beiden tijd om het
stokje over te dragen.
Wat zoeken we?
We zijn op zoek naar twee betrokken ouders
die ons team willen komen versterken en
willen meedenken over de diverse activiteiten
die voor de kinderen van de Kaardebol worden
georganiseerd.
Wat doet het bestuur van de OV?
We komen ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar
met als doel:
Het maken van de begroting voor komend jaar;
Het communiceren naar ouders betreffende de
ouderbijdrage;
Het bijhouden van de ontvangen gelden;
Het monitoren van de uitgaven gekoppeld aan
de activiteiten;
Het beoordelen van aanvragen vanuit school
waarbij al dan niet budget voor nodig is;
Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het
schoolbestuur;
Overleg met de OV coördinatoren en
klassenouders.
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Wil je de OV komen versterken of heb je nog
vragen, stuur dan een mail naar
ovdekaardebol@gmail.com Of schiet gerust
een van de bestuursleden aan op het
schoolplein.
Met vriendelijk groet,
Patrick Clement, Jorrie Lindsen, Lars Koggel en
Ivo Schenk
Nieuws uit de groepen
Groep 5
Hallo allemaal wij zijn Mamadi en Rodaina en
wij gaan een verhaal maken over de Dirkje,
leven in een stad in de Middeleeuwen.
De juf heeft ons veel verhalen vertelt over
Dirkje. De verhalen waren echt leuk.
We hebben veel geleerd. Een man van de bieb
heeft als eerst ons uitgelegd wat we moesten
doen voor stadswandeling. We kregen
fototoestellen en
mochten
foto’s
maken van de
gebouwen die in
de Middeleeuwen
werden gebouwd. Er waren veel torens en
kerken. Op sommige huizen zaten kleine
poppetjes om de geesten af te schrikken en we
moesten huisjes op de goeie plek zetten. We
hadden ook een theater les die over Dirkje
ging. Eerst ging ze een toneelstuk doen dat ze
Dirkje was en we moesten staan en dansen en
een iemand zegt freeze en dan moesten we stil
staan. Het was echt superleuk. Onze mening
was dat met de theater les soms wel gedoe was
maar wel leuk. En mijn mening over de
stadswandeling was dat het ook interessant
was. En het Dirkje verhaal was ook superleuk.
GROETJES RODAINA EN MAMAD
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