Basis voor het leven!
Maandbrief

JUNI
Schooljaar 2021-2022
Data om te onthouden
02-06-2022
03-06-2022
06-06-2022
07-06-2022
8 t/m 10 juni
14-06-2022
20-06-2022
21-06-2022
27-06-2022
27 juni – 1 juli
30-06-2022
JULI
01-07-2022
02-07-2022
04-07-2022
07-07-2022
08-07-2022
14-07-2022

Schoolfotograaf
Inloopkwartier
2e Pinksterdag, school gesloten
Studiedag team, alle leerlingen vrije dag
Schoolkamp groep 7/8
Leerlingen groep 1 t/m 4 vrije dagen
Schoolreis groep 3 t/m 6
MR vergadering
SOT
Laatste inloopkwartier van dit schooljaar
Oudervertelgesprekken
Welkom nieuwe kleuters
BBQ met ouders/vrijwilligers (uitnodiging volgt binnenkort)
Juf Wendy jarig
Musical groep 7/8 in Den Hoek
Eindfeest, laatste schooldag groep 8
School tot 12:00 uur, start zomervakantie
Rapport 2 mee
Juf Marjolijne jarig

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Ik ben stil geworden,
Ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
(Psalm 131:2)
‘Alles is goed tussen God en jou. Je weet wat je aan Hem hebt, vertrouwt helemaal op
Hem’.
Vanmorgen begonnen wij als team met deze tekst uit Psalm 131 en de toelichting uit een
dagboekje. Wat past dit stukje mooi in de tijd waarin we nu leven en christelijke
feestdagen vieren. Want juist omdat we mogen geloven dat Jezus Christus voor ons
gestorven is, de straf heeft gedragen en de dood overwonnen, kunnen we die rust vinden
bij God: alles is goed!

Schoolzaken

Vorige week dinsdag was er een algemene ledenvergadering (ALV) voor de leden van de
schoolvereniging. Onze school valt onder één vrijwillig bestuur, dat functioneert onder
toezicht van de leden van de schoolvereniging: ouders van de school en anderen die het
belang van christelijk onderwijs in Hoogblokland zien en daar hun bijdrage aan willen
leveren.
Voor deze ALV schrijven we ieder jaar een jaaroverzicht waarin we delen wat ons in dat
(kalender)jaar heeft bezig gehouden.
Steeds minder ouders van de school zijn ook lid van de schoolvereniging. Via (de bijlage
bij) deze maandbrief willen we graag het jaarverslag van 2021 met alle ouders delen,
zodat ook u een overzicht hebt van wat het vorig kalenderjaar ons als school heeft
gebracht.

Personele zaken

We zijn dankbaar met juf Cora en juf Suzanne dat zij deze week hun werk weer hebben
kunnen oppakken.

Juf Marit sluit haar stage volgende week af op het kamp. Vrijdag 3 juni is haar laatste
lesgevende dag en zal ze met de kinderen een klein afscheids-/verjaardagsfeestje vieren
(ze was jarig op 26 mei). We danken haar voor haar inzet dit jaar en specifiek tijdens
haar LIO-stage en wensen haar alle goeds in de toekomst, met een mooie baan in het
onderwijs.

Welkom

Afgelopen maand is Lize van 't Hof gestart in de kleutergroep, welkom! We hopen dat je
een fijne tijd bij ons school hebt!

Schoolfotograaf

A.s. donderdag 2 juni staat de nieuwe schoolfotograaf,
Foto de Leng uit Hardinxveld, gepland.
Gelijk om 08:30 uur wordt gestart met de broer/zusfoto’s: ook broertjes/zusjes die niét bij ons op school zitten
mogen erbij op de foto. Wilt u dan zorgen om 08:30 uur
aanwezig te zijn?
Ook de broertjes/zusjes die samen op onze school zitten
verwachten wij gelijk om 08:30 uur samen in de rij bij de
fotograaf. Wilt u dit ’s morgens ook nog duidelijk
doorgeven aan uw kinderen?
Aansluitend worden er zoals gebruikelijk portret- en klassenfoto’s gemaakt.
Denkt u aan fleurige/kleurrijke kleding?
De gymles vervalt deze morgen voor groep 3 t/m 8. Groep 1/2 heeft later op de morgen
wél gym.

Inloopkwartier

Vrijdag 3 juni is er een inloopkwartier in alle groepen van 08.30 tot 08.45 uur.

Pinksteren

Maandag 6 juni is het Tweede Pinksterdag en is de school gesloten.

Studiedag

Dinsdag 7 juni hebben de leerkrachten een studiedag op school, alle leerlingen zijn vrij.
In de afgelopen 2 jaar zijn wij bezig geweest met het vernieuwen van methodes voor de
basisvakken Lezen, Rekenen en Taal/Spelling. Dit betekent dat we in korte tijd 4 nieuwe
methodes hebben aangeschaft. We hopen deze studiedag te kunnen gebruiken om ons
goed in te lezen, heldere afspraken met elkaar te maken en een goede planning op te
zetten voor komend schooljaar.

Extra vrije dagen groep 1 t/m 4

Wij krijgen nog wel eens vragen over de extra vrije dagen voor groep 1-4 (en 5-8). De
overheid schrijft een verplicht aantal uren voor dat kinderen naar school moeten. Op
basis van dat verplichte aantal uren wordt de bekostiging voor personeel vastgesteld.
De kinderen van groep 1-4 moeten gemiddeld genomen ongeveer 880 uur per jaar naar
school, de kinderen van groep 5-8 ongeveer 1000 uur per jaar.
Als je los van de vakanties alle dagen gewoon naar school gaat (of zoals in groep 1-4
alleen vrijdagmiddagen vrij hebt) gaan kinderen veel meer dan die 880/1000 uur naar
school. En daar hebben wij dus geen formatie voor. Dat is de reden waarom er door het
jaar heen altijd nog extra vrije dagen staan gepland.
De studiedagen verspreiden we het liefst zo eerlijk mogelijk over het jaar (ongeveer om
de 8 a 9 weken) zodat we kunnen werken aan ontwikkeling. Voor de overige vrije dagen
hebben we, op verzoek van de ouders van de MR, gekozen om ze meer te clusteren. Eind
januari hadden de kinderen daardoor een extra lang weekend en na Pinksteren hebben
ze daardoor de hele week vrij:

Behalve Maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag) en dinsdag 7 juni (studiedag voor de hele
school) hebben de kinderen van groep 1-4 dus ook woensdag 8 juni, donderdag 9 juni en
vrijdag 10 juni nog vrij.

Schoolkamp groep 7 en 8
Van woensdag 8 t/m vrijdag 10 juni gaan de leerlingen van
groep 7/8 op schoolkamp naar Stayokay Soest. De kosten voor
dit schoolkamp zijn € 90,00 per leerling. Dit is inclusief 2
overnachtingen, beddengoed, 2 x lunch, 2 x ontbijt, 2 x diner en
een extra middagactiviteit.
Wij vragen u vriendelijk dit bedrag vóór 1 juni over te maken
naar NL66 RABO 0346 3083 64 t.n.v. Het Mosterdzaadje o.v.v.
de naam van uw kind(eren).
De leerlingen van groep 7/8 hebben al het kampboekje meegekregen waarin alle
benodigde informatie staat.

Schoolreis groep 3 t/m 6
Dinsdag 14 juni 2022 staat de schoolreis van groep 3 t/m 6 op de
agenda met als bestemming BillyBird Hemelrijk in Volkel. De kosten
voor deze schoolreis zijn € 22,70 per leerling. Dit is inclusief het
vervoer per auto, entree pretpark, onbeperkt limonade, frietjes als
lunch en een waterijsje.
Wij vragen u vriendelijk dit bedrag vóór 1 juni over te maken naar
NL66 RABO 0346 3083 64 t.n.v. Het Mosterdzaadje o.v.v. de naam
van uw kind(eren).
Alle kinderen (en rijders) worden om 08:45 uur op school verwacht. We beginnen met
elkaar in de klas en zullen daarna met de auto’s naar Volkel vertrekken. We worden rond
17:00 uur weer terug bij school verwacht. Mocht er op de terugweg vertraging zijn, dan
delen we dit in de Parro app.

Rapporten inleveren

Heeft u nog een rapport van uw kind(eren) thuis liggen, dan graag deze week op school
laten inleveren.

Oudergesprekken week 27 juni – 1 juli (groep 1-7)

Mocht u vlak voor de overgang naar de volgende groep
de huidige groepsleerkracht nog willen spreken, dan
kunt u zich vanaf maandag 13 juni 09:00 uur via Parro
aanmelden voor een gesprek. De inschrijving sluit op
dinsdag 21 juni om 09:00 uur.

Inloopkwartier

Maandag 27 juni is het laatste inloopkwartier van dit schooljaar in alle groepen van 08.30 tot
08.45 uur.

Inleveren schoolshirts

Wilt u de gedragen én gewassen schoolshirts deze week weer op school laten inleveren?

Liederenrooster (Groep 3 t/m 8)
Datum
03-06-2022
10-06-2022
17-06-2022
24-06-2022

Psalm/lied
Op Toonhoogte 315 – Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
LB 436: 3 – Als een schaapje is verdwaald
Op Toonhoogte 448 – Uw woord is een lamp voor mijn voet
Psalm 142: 5 OB/4 NB – Ik riep tot U, ik zeid’ O Heer

Een hartelijke groet, namens alle leerkrachten, Tineke Folkers

