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ALGEMEEN
Na de meivakantie zijn we gestart met de laatste periode van dit schooljaar.
Op schoolniveau gaan we verder met de opgestelde doelen. Zowel op groepsniveau als op
leerlingniveau. De leerlingen gaan in de week van 20 mei starten met de CITOtoetsen. Op
schoolniveau vinden op 21 mei groepsopbrengstgesprekken plaats. De sociaal-emotionele
opbrengsten worden besproken. De opbrengsten van het hele schooljaar worden midden juli
schoolbreed besproken tijdens de opbrengstvergadering.
De komende vergadering staat weer in het teken van portfolio ontwikkeling (eigenaarschap)
en spreken we met elkaar de formatie voor het komend schooljaar door.
Zaterdag 15 juni een klusochtend in onze prachtige schooltuin! Wilt u deze datum alvast
noteren in uw agenda? In samenwerking met de gemeente Alphen gaan we de schooltuin
goed aanpakken. Zij zorgen voor goed materiaal, adviezen en wat lekkers bij de koffie.
Mocht u zelf niet kunnen, misschien dat iemand anders uit uw omgeving ons wil helpen? We
starten rond half 9 tot uiterlijk 12.00. Een paar uurtjes helpen is natuurlijk ook prima!
De volgende infopost verschijnt na het Hemelvaartsweekend

Een goede en mooie week gewenst! Hartelijke groet, Conjo Kristalijn

KALENDER MEI-JUNI
dinsdag

14-05

Juf Conjo hele dag afwezig, directieoverleg

donderdag

15-05

Juf Conjo afwezig, eind middag op school, teamvergadering

Woensdag

16-05

Verkeersexamen groep 7-8

dinsdag

21-05

Groepsbespreking leerlingen groep 1-2 vrij!

donderdag

23-05

Juf Conjo afwezig

dinsdag

28-05

Juf Conjo ’s ochtends afwezig

woensdag

29-05

DIT KAN IK ochtend 10.45-12.00, juf Conjo aanwezig

donderdag

30-05

Hemelvaart, alle leerlingen vrij

vrijdag

31-05

Dag na Hemelvaart alle leerlingen vrij.

dinsdag

04-06

Juf Conjo ’s ochtends afwezig, directieoverleg

woensdag

05-06

Juf Conjo aanwezig, ’s middags herhaling BHV training team

donderdag

06-06

Juf Conjo ’s ochtends afwezig, werkgroepoverleg media en ICT

maandag

10-06

Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij

dinsdag

11-06

Alle leerlingen vrij, studiedag team JP

woensdag

12-06

Alle leerlingen vrij, studiedag team JP

donderdag

13-06

Schoolreis groep 1-7, groep 8 op school

vrijdag

14-06

Juffendag!

zaterdag

15-06

Klusochtend schooltuin, 08.30-12.00

ONDERWIJSINHOUDELIJKE INFORMATIE
Komende weken wordt er verder gewerkt aan het portfolio. De eindafname van CITO staat
vanaf 20 mei in de planning.
Groep 8 heeft de Route 8 toets met een schoolgemiddelde van 218,3 afgesloten. Dit is ruim
boven het landelijk gemiddelde (vorig jaar 206). Belangrijker voor ons, is om te kijken of de
schooladviezen conform de eindtoets zijn. Dit was zeker het geval en bij een aantal leerlingen
zelfs erboven. Jullie mogen trots zijn dat jullie hebben laten zien, dat wat jullie in de
afgelopen acht jaar hebben geleerd, bevestigd is door de landelijke eindtoets.

KWINK (SOCIAAL EMOTIONEEL LEREN METHODE)
KWINK van week 17 thema: ‘Hulp geven’
Onderbouw (groep 1/2): ‘Help een ander’
Emotiewoorden: aandachtig, aardig blij, prettig/lekker
Middenbouw (groep 3 t/5): ‘`Help de ander, het zelf te doen!’
Emotiewoorden: aandachtig, aardig, betrokken, geïnteresseerd
Bovenbouw (groep 6 t/m 8): ‘Geef de juiste hulp! ’
Emotiewoorden: aandachtig, betrokken, geïnteresseerd.

KIND OP MAANDAG (GODSDIENSTMETHODE)
Deze periode staan de verhalen van Ruth centraal. We vertellen over:
Blijf je hier?
Ruth 2: 18-23 en 3: 1-15
Er is een verschil tussen ergens een tijdje zijn en je ergens thuis gaan voelen. In de verhalen
van deze week wordt steeds meer duidelijk dat Ruth in Betlehem zal blijven. Ze gaat in de
nacht naar Boaz en ze worden verliefd op elkaar.
Veel geluk!
Ruth 3: 16-18 en 4: 1-17
Boaz wil met Ruth trouwen. Hij wordt dan de eigenaar van het land van Elimelech. Maar er is
een ander familielid dat daar ook recht op heeft. Daarom gaan ze eerst in de stadspoort
overleggen. Het andere familielid doet afstand van zijn rechten, zodat Boaz en Ruth samen
verder kunnen. Ze krijgen een zoon, een kleinzoon van Noömi. Dat kind zal later de opa zijn
van koning David.
Wordt vervolgd
Handelingen 1: 1-11
Veertig dagen is Jezus aan zijn leerlingen verschenen. Dan gaat hij naar de hemel, maar dat
betekent niet dat het verhaal is afgelopen. Er komt een vervolg waarin zijn leerlingen een
belangrijke rol zullen spelen.
Het lied van deze maand: ‘In moments like these’.

ORGANISATORISCHE INFORMATIE
TERUGBLIK SPAARPROJECT
Onderstaand bericht kregen we via de stichting:
Beste leerlingen en ouders,
Een stralende lach van een Indiaas meisje uit ons Day Care Center om dank jullie wel te
zeggen voor de gift voor ons Day Care Center. Voor het eind van het schooljaar laten wij
weten waar het bedrag aan is besteed. Zij en wij zijn er erg blij mee.
Met vriendelijke groet, Peter en Maria Uyttewaal.
Dit schooljaar hebben we tijdens de kerst en paasviering gecollecteerd voor dit doel. Het
eindbedrag was: € 443,85, dank voor uw vrijgevigheid. Dit spaarproject is het spaardoel
van Stichting WIJ de Venen. Komend schooljaar gaat de Antoniusschool in Noorden het
stokje overnemen. Wij kiezen komend schooljaar voor een ander spaardoel.

SPONSORKLIKS
DANK! Wij kregen weer het mooie bedrag van € 74,72 uitbetaald. Dit gaat rechtstreeks naar
activiteiten voor de leerlingen, of onderhoud schoolplein. Mocht u in de komende periode
een mooie reis boeken, nieuwe kleding nodig hebben of…. Via
sponsorkliks.com/pcbjohannespost krijgen we ‘gratis’ geld wanneer u via deze site uw
aankopen doet. We zien niet wie en wat u koopt, wel welk percentage we krijgen.
Dank alvast dat u aan de school denkt!

HOOFDLUIS
Na de meivakantie zijn de hoofdluizen ook weer terug op school. Mocht uw kind er last van
hebben, wilt u dit dan melden? Dank!

