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Kreet van de week

Naar inhoud

Ontdekhoek Zwolle
De kinderen uit de groepen 4 zijn afgelopen week op ontdekking geweest in ‘De Ontdekhoek’ in Zwolle.
‘De Ontdekhoek’ is een grote werkplaats waar je allemaal proefjes kunt doen.
Zo kun je er ontdekken hoe je met zware keien snelstromend water kan tegenhouden, hoe je van een
aardappel chips kan maken, hoe je foto’s in een donkere kamer kan ontwikkelen, hoe je snelle zeilbootjes
kan bouwen en hoe je heerlijk ruikende zeepjes kan maken. De kinderen, ouders die meegeholpen hebben
en de leerkrachten hebben zich geen seconde verveeld.
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Geboren
Stil, verwonderd, trots en dankbaar…
Op maandag 15 mei is Lauren Rieky Luby geboren. Lauren is het
dochtertje van juf Mirjam Luby en haar man Arno (Banisweg 20, 7462
HZ). Levi en Senn zijn de trotse grote broers.
We wensen Mirjam en Arno Gods zegen en veel geluk toe bij de
opvoeding van hun kinderen.
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Ouderpanelavond
Afgelopen maandagavond was de ouderpanelavond met het thema ‘ouderbetrokkenheid’. Fijn dat we
met een groep van ca. 30 personen met elkaar in gesprek konden gaan over dit thema. De opbrengsten
van deze avond zullen we meenemen in het jaarplan voor volgend schooljaar.

Eén van de deelnemende ouders doet hieronder verslag.
Afgelopen maandagavond is er met ouders, directie en MRleden gesproken over ouderbetrokkenheid. Hierin
werd onder andere gesproken over de verwachtingsgesprekken die sinds dit jaar zijn ingevoerd. Over het
algemeen kan worden gesteld dat deze als positief worden ervaren. Door het voeren van deze gesprekken
heeft school geprobeerd om laagdrempeligheid te creëren voor ouders die ook op een ander moment in
het jaar contact zoeken met de leerkracht. In diverse groepen zijn de mogelijkheden besproken om de
ouderbetrokkenheid te vergroten. De bevindingen hiervan zullen door directie worden meegenomen in het
maken van nieuwe plannen in de komende jaren. Vanuit school is wederom aangegeven dat wanneer
ouders vragen hebben aan leerkrachten, of behoefte hebben aan ondersteuning zij van harte welkom zijn
op school. Een goede en betrokken interactie tussen ouders en leerkrachten draagt bij aan een fijne
schoolomgeving voor onze kinderen.
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Spinners
De nieuwste rage in speelgoedland is u vast niet ontgaan: ‘Fidget
Spinners’. We hebben deze weken gemerkt dat er heel veel kinderen zijn
die één of meerdere van dit soort spinners in hun bezit hebben en deze ook
meenemen naar school.
Oorspronkelijk zijn deze spinners ontwikkeld om de concentratie bij
kinderen te verhogen, maar doordat kinderen er zo druk mee bezig zijn en
er ook allerlei kunstjes mee proberen te doen, werken ze in de klas niet
concentratie verhogend, maar juist afleidend. Daarnaast geeft het
ronddraaien van de spinners een zoemend geluid en dat is voor sommige
kinderen ook afleidend.

~3~

We hebben daarom besloten om het gebruik van de spinners in de lokalen en op de leerpleinen te
verbieden, op het plein mag er wel mee gespeeld worden.
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Kalender
16 en 17 mei
24 mei

Schoolfotograaf
Oudergebedsgroep

25 mei
26 mei

Hemelvaartsdag
Vrij na hemelvaartsdag

31 mei
1 juni

Pinksterviering groepen 3 in de Ark
Pinksterviering groepen 4 in de Ark

5 juni
13-16 juni

Tweede pinksterdag
Wandel4daagse

22 juni
23 -26 juni

Oudergebedsgroep
Lang weekend vrij

27 juni
29 juni

Evaluatiegesprekken plusgroep
Schoolreizen groep 0 t/m 7

3 juli
4 juli

MR-vergadering
Evaluatiegesprekken groepen 1 t/m 7

6 juli

Evaluatiegesprekken groepen 1 t/m 7
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Jeugddienst
Op 28 mei is er een speciale jeugddienst in discotheek Lucky. Deze dienst word verzorgd door Root7.
De dienst bestaat uit muziek van de Amerikaanse worshipband ‘Jesus Culture’ en wordt afgewisseld met
video’s waarin een aantal personen getuigen over moeiten van het leven, maar ook de kracht die zij door
Jezus ervaren. Vrijheid is een thema dat in alle tijden actueel is, maar nu toch actueler lijkt dan ooit. Denk
aan de 60 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn, of aan de sterk toenemende vervolging van
Christenen. Ook in onze westerse samenleving zijn veel mensen niet vrij. Mensen gaan belast onder
werkdruk, sociale druk of stress. Root7 wil met de reeks conceptdiensten mensen die belast zijn de
boodschap meegeven dat er maar één plek is waar je werkelijk vrij bent – en dat is bij Jezus!
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