Agenda mei:
Meivakantie van maandag
22-04 t/m vrijdag 3 mei
06-05:
10-05:
20-05:
22-05:
24-05:
27-05:

MR-vergadering
gr. 1 t/m 4 middag vrijdag
avondwandelvierdaagse
nieuwsbrief juni
gr. 1 t/m 4 middag vrij
vakantie t/m 31 mei

Bijlagen:
 Info van speeltuin
Zwaluwstaartweg
 Info activiteit Wasven

Samen Thuis in Taal
Binnenkort gaat het project Samen Thuis in Taal op ons Spilcentrum van
start. Met dit project willen we jonge kinderen ondersteunen bij hun
taalontwikkeling, zodat ze goed mee kunnen op school. Tijdens het
project krijgen kinderen extra taalaanbod, zowel op school als thuis.
Drie ochtenden in de week zijn er van 8.30 tot 10.00 uur vrijwilligers
aanwezig die met de kinderen lezen en taalspelletjes doen. De kinderen
die mee zullen doen, worden geselecteerd door de leerkrachten. Wij zijn
erg blij met deze extra inzet voor onze kinderen.
Als uw kind in aanmerking komt voor extra taalondersteuning, krijgt u
hierover informatie van de leerkracht of pedagogisch medewerker. U
kunt dan zelf kiezen of u hier gebruik van wilt maken.
Heeft u nog vragen over het project? De leerkracht of pedagogisch
medewerker van uw kind vertelt er graag meer over.
Plaatsen van fietsen
Omdat er veel kinderen met de fiets naar school komen, vragen we u
om uw kind erop te wijzen dat ze hun fietsen bij de fietsenrekken
plaatsen. Indien er fietsen op andere plaatsen worden neergezet,
bijvoorbeeld buiten de hekken aan de straatkant, dan is dit erg
vervelend voor de doorstroom.
Tevens vragen we u om het te melden als er per ongeluk iets is gebeurd
met de fiets van een ander. Als u het even laat weten aan de leerkracht
of aan meneer Tonny, dan kunnen ouders dit onderling op een fijne
manier met elkaar oplossen.
Bedankt voor uw medewerking.
Doorgeven wijzigingen telefoonnummer(s)
Helaas komt het steeds vaker voor dat we geen telefonisch contact met
ouders kunnen krijgen. Vaak omdat de telefoonnummers niet meer in
gebruik zijn.
Daarom opnieuw een dringend verzoek om een wijziging in uw
telefoonnummer(s) aan ons door te geven. U kunt dit doen via het
ouderportaal, via de mail (deboog@skpo.nl) of even binnen lopen bij de
administratie. Het is in het belang van uw kind dat we u kunnen bereiken
als er sprake is van bijvoorbeeld ziekte of ongeval.
Ook mail- en adreswijzigingen, of wijzigingen in de gezinssituatie graag
z.s.m. doorgeven zodat de leerlingenadministratie up to date blijft.
Loop je ook mee?
Op maandag 6 mei krijgt u via uw kind het aanmeldingsformulier voor de
avondwandelvierdaagse 2019 mee. Dit jaar is de wandelvierdaagse van
20 tot en met 23 mei a.s.
De inschrijving is op woensdag 15 mei om 12.15 uur op onze school.
De deelnamekosten zijn € 3,50 p.p. te voldoen bij inschrijving (liefst
gepast).
We hopen op een grote opkomst!
Gezocht! Vrijwilliger in onze schoolbibliotheek
Elke maandag van 14:15 tot 15:00 uur. Voor meer informatie: loop
gewoon even binnen. Elke middag aan het einde van de schooldag zijn
we open. Opa’s of oma’s ook welkom!

Pieten discussie
Vorig jaar, een paar dagen voor de Sinterklaasviering, hebben we met
een aantal ouders een gesprek gehad over de zwarte pieten bij het
Sinterklaasfeest. Deze ouders gaven aan dat de versiering in de school
wel sterk verouderd is en dat het prettig zou zijn wanneer we met elkaar
zouden willen nadenken over een standpunt in de
zwartepietendiscussie.
Wij hebben dit als school serieus genomen en vinden het als team ook
belangrijk om hier een standpunt over in te nemen.
Na overleg met de leerkrachten, de leerlingen uit de bovenbouw, de MR
en de Sinterklaasvereniging uit de wijk, hebben we samen besloten om
het Sinterklaasfeest een beetje te moderniseren.
Dit betekent dat we af willen van een stereotype zwarte piet . Er zal dit
jaar een mix komen van verschillende pieten (zwart/bruin en roetveegpieten). Daarnaast kopen we nieuwe versieringen die meer passend zijn
bij deze tijd.
Wij begrijpen dat iedereen hier zijn eigen visie op heeft en hebben hier
uiteraard begrip voor. We realiseren ons dat we het nooit voor iedereen
goed kunnen doen.
Laten we er samen voor zorgen dat het plezier van de kinderen voorop
staat bij dit feest.
Mocht u na het lezen van dit stukje nog vragen of opmerkingen hebben
dan bent u welkom om even binnen te lopen bij Susanne en Maretta

