NIEUWSBRIEF
Agenda
4 juli
6 juli
11 juli
12 juli
12 juli
13 juli
14 juli t/m 26 augustus
27 augustus
27 augustus t/m 19 oktober
6 september
13, 18 september
18 september
25 september
26 september
28 september
3 oktober
4 t/m 12 oktober
22 t/m 26 oktober
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Ouderbedankmoment
Zomerfeest
Jaarsluiting in de groep
Kennismaken met de leerkracht van volgend jaar
Groep 8 afscheidsavond
12.00 uur alle leerlingen vrij
Zomervakantie
1e schooldag
Groep 1 t/m 8 thema helden
Ouderavond + workshops 19.30-21.00 uur
kennismakingsgesprekken
Groep 1/2 museumrondleiding
Groep 5 en 6 op schoolreis
Groep 3, 4, 7 en 8 op schoolreis
Groep 1/2 op schoolreis
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Kinderboekenweek
herfstvakantie

Laatste nieuwsbrief schooljaar 2017-2018
Alweer een jaar voorbij! Wij, als team, kijken
terug op een jaar met veel positieve vibes en
beweging! Met z’n allen hebben we nog meer
zin in het nieuwe schooljaar, want er staan
veranderingen op het programma staan die
zorgen voor nog meer bruisend onderwijs. Het
thematisch werken is daarvan een mooi
voorbeeld. Wij hebben er nu al zin, maar
moeten nog even een paar weken wachten.
Het schooljaar is nog niet voorbij. We hebben
de komende 2 weken dan ook nog momenten
ingepland waarbij we elkaar ONT-MOETEN
zoals het ouderbedankmoment en het
zomerfeest. We hopen op een grote opkomst,
want hoe meer zielen des te meer vreugde.
Uiteraard nemen we in deze periode ook weer
afscheid van onze groep 8.
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Zomerfeest: “Kaardebol got talent, summer
edition”
Afgelopen vrijdag heeft u de uitnodiging
ontvangen voor het zomerfeest. Vanaf 12 uur
starten we met de optredens van de kinderen,
die zich hebben opgegeven. Andere leerlingen
hebben zich beziggehouden met de
voorbereidingen, de hapjes en zorgen dat het
materiaal op tijd op het podium staan. De
optreden worden om 12.45 uur even
onderbroken voor een pauze. Om 13.15 uur
gaan de optredens weer verder. In de pauze
kunt u genieten van een kopje koffie, thee en
iets lekkers
Lezen in de zomervakantie is ook leuk!
En niet alleen leuk, maar ook belangrijk.
Voor ouders de volgende drie sites:
- www.dconline.nl : een site waar kinderen
t/m 1 september gratis informatieve boeken
kunnen downloaden.
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- www.zwijsen.nl/zomerlezen :
een
site
waarbij je elke vakantiedag een luikje kunt
openen met daarin een verrassende
leesactiviteit.
- www.vakantiebieb.nl : een site waar u een
app kunt downloaden met daarin 60 e-books.
Veel leesplezier!
Leescoördinatoren Frea en Mirjam
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Schoolreis september 2018
In de laatste week van september 2018 gaan
alle groepen een dagje op schoolreis.
Wilt u a.u.b. het bedrag voor het schoolreisje
van uw kind(eren) voor 13 juli 2018 overmaken
naar bankrekeningnummer: NL77 RABO 0126
6482 71 t.n.v. Obs De Kaardebol.
Graag voor- en achternaam van uw kind en
groep van volgend schooljaar vermelden.
De bedragen voor de schoolreizen zijn:
Groep 1/2 € 18,00
Groep 3 en 4 € 23,00
Groep 5 t/m 8 € 25,00
Mocht u bovengenoemd bedrag niet in één
keer kunnen betalen, neemt u dan contact op
met de leerkracht van uw kind. In overleg met
u kan er dan een betalingsregeling worden
afgesproken.

Wisselmoment
Op donderdag 12 juli a.s. gaan de kinderen
weer even kennismaken met hun nieuwe
leerkracht(en) in hun toekomstig lokaal. De
kinderen starten die ochtend in hun
toekomstige groep.
Studiedagen
In de nieuwsbrief van 15 mei heeft u de
studiedagen van komend schooljaar kunnen
lezen. Ons bestuur heeft onlangs onze
jaarlijkse studiedag komend schooljaar op 9
april 2019 gepland. Dit betekent dat de
studiedag van 26 maart verschoven wordt
naar 9 april. Hieronder nog even alle
studiedagen op een rijtje:
Woensdag 3 oktober
Woensdag 7 november
Donderdag 6 december
Maandag 7 januari
Vrijdag 1 februari
Dinsdag 9 april (nieuwe datum)
Vrijdag 7 juni
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Opvoedcafé
Op donderdag 5 juli a.s. is
het opvoedcafé om al uw
vragen en ervaringen neer
te leggen. Ditmaal gaat het
over seksualiteit.
Als je kind aan je vraagt: “waar komen de
baby’s vandaan?” (met deze vraag kan je al
heel vroeg worden geconfronteerd) Wat zeg je
dan? Wanneer en hoe kun je eigenlijk beginnen
met seksuele voorlichting? Is dit herkenbaar en
wil je meepraten?
De
jeugdverpleegkundige
van
het
consultatiebureau en de GGD zijn hierbij
aanwezig om samen van gedachten te wisselen
en jullie vragen te beantwoorden.
De bijeenkomst begint om 8.30 uur met koffie
en thee en daarna zal het thema besproken
worden tot 9.30 uur
U bent van harte welkom!
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Ouders zijn betrokken!
MR
De MR voor volgend jaar bestaat uit de
volgende leden: Ilse Swinkels, Houda Ghazlane,
Ingeborg Pluck, Frea Zuijdendorp, Dennis
Verwoert en Hilde Verhagen
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Kinderen zijn betrokken
KidzReporterz
Onze glossy KAARDEBOL ligt nu door heel
Culemborg!!

De twee nieuwe ouders stellen zich hieronder
even voor:
Ik ben Houda, mama van
Maryam uit groep 4, Ismael
uit groep 3 en Ilyas die eind
oktober naar groep 1 gaat.
Zelf start ik na de zomer met
de opleiding Engelse Taal en
Cultuur aan de Universiteit
Utrecht.
Ik ben veel op de Kaardebol te vinden en
vanaf nu dus in de MR in plaats van bij de OV.
Groetjes
Ik ben Ingeborg Pluck, moeder van Marijn
(groep 5) en Hanna (groep 2) en getrouwd met
Joe. Ik werk bij
een gemeente en
onderzoek
meldingen met
een
hulpvraag
met betrekking
tot
de
Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
De Kaardebol is een fijne plek waar kinderen de
kans krijgen hun talenten te ontwikkelen.
Graag wil ik daar een bijdrage aan leveren en
meedenken over het beleid van de school in
het belang van de kwaliteit van het onderwijs
en het welzijn van de leerlingen en
leerkrachten. Spreek me gerust aan als je
bepaalde onderwerpen via de MR onder de
aandacht wilt brengen.
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Afgelopen woensdag hebben Ise, Thom, Mark
en Dianne onze KAARDEBOL verspreid door
heel Culemborg. We liggen nu bij de kappers,
de shell, boekenwinkel, ijswinkel Lik, de Coop
en alle peuterspeelzalen.
Niemand kan meer om ons heen ;) Van al het
vele lopen, kregen we het wel een beetje
warm. We hebben onszelf dan ook beloond
met een ijsje bij Lik, want een ijsje eten werkt!
In het schooljaar 2018-2019 breiden we ons
redactieteam uit van 4 naar 6 kinderen en
hopen we weer net zo’n mooie glossy te
maken als de eerste editie
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Kinderraad
De Kinderraad is druk bezig om nieuwe leden
te werven in groep 4. De kandidaten schrijven
een motivatiebrief. De huidige leden nemen de
motivatiebrieven door en uiteindelijk zullen er
met 4 leden een sollicitatiegesprek gevoerd
worden. Jawel, de kinderraad is een serious
business.
Ondertussen hangen de spiegels mooi te
wezen in de toiletblokken. Met dank aan Paul
van der Hulst (vader uit groep 6)!
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Wij wensen iedereen alvast een hele fijne
vakantie toe en tot 27 augustus!

Nieuws uit de groepen
Groep 8 op kamp
Op 21 juni ging groep 8 gezellig op kamp naar,
het Wilgje.
Daar deden ze allemaal leuke activiteiten. Als
eerst gingen we de tenten verdelen dat ging
best heel snel. Toen gingen we het parcours
doen en daarna gingen we een catamaran
bouwen en in groepjes kanoën in een klein
meer. Daarna gingen we stoer survivallen.
Rond 7 uur gingen we eten en daarna hadden
we de bonte avond. Na de bonte avond hadden
we een gezellige disco en hebben we veel
gedanst en als laatste die dag hadden we
natuurlijk het kampvuur. Heel laat gingen alle
kinderen naar hun tent.
Volgende dag gingen we kanoën dat was
superleuk. Toen we na de lunch hadden
opgeruimd en de tassen weer gepakt, fietsten
we naar school. De fietstocht duurde drie
kwartier, vanaf school mocht je meteen naar
huis. Het was een superleuk kamp!
Babs en Selin
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