INFORMATIE NR. 03 – 2017
(website www.deprinsmauritsschool.nl)
Activiteiten
De schoollunch voor de groepen 4 t/m 8 is gestart. De investering in gezond eten en
gezond bewegen is natuurlijk vooral een taak van ouders/verzorgers, maar als er kansen zijn
op school, dan pakken we dit op.
De kinderen worden opgedeeld, of in een andere variant als hele groep, en er is tijd om
een half een uur te lunchen, danwel een half uur te bewegen. We leren de kinderen vooral
spelletjes die in de pauze/na schooltijd ook gespeeld kunnen worden.
Daarbij passend: we mogen terugkijken op een geslaagde Koningsdag. De activiteit voor
de oudste kinderen duurde wat te lang. Verder niets dan blijde gezichten. Met als topper
een uitgebreide lunch in het winkelcentrum.
Er zijn vele vrijwilligers aan de slag geweest: ouders, winkeliers, wijkvereniging….een
prachtige wijkactiviteit. Dank aan allen die geholpen hebben.
En verder….u weet: er zijn dagelijks bijzondere uitstapjes en andere leeromgevingen voor
onze leerlingen: groep 7 in de Neushoorn, groep 8 als filmproducent, groep 3 heeft vlinders,
etc. Vaak worden activiteiten via Klasbord.nl gedeeld. Bent u nog niet aangesloten? Vraag
de leerkracht hoe dat moet.
Op de website staan foto’s op het Open Leerplein. Er staat nog niet zoveel. We moeten
nog wennen aan het gebruik van de nieuwe website. U kunt ons ook vinden op Facebook
en via Twitter.
Bouw van de nieuwe school
De architect is gekozen! Moeilijk hoor: de één had een mooier dak, de volgende de
perfecte inrichting en de laatste de prachtige buitenkant….we hebben gekozen voor
Kristinsson architecten. De scholen in Grou en Akkrum zijn ook door deze architect
ontworpen.
Het eerste schetsontwerp ligt er dus. We kunnen nu kijken naar activiteiten met kinderen,
ouders/bewoners richting een “voorlopig ontwerp”. U hoort van ons.
Personeel
Na de voorjaarsvakantie mochten we een derde kleutergroep inrichten. Ons grote
probleem was de bezetting van de groep; we kregen het niet voorelkaar een geschikte
leerkracht te vinden. Ondertussen is dat gelukt met juf Linda en juf Anke. Welkom!
De landelijke problemen, tekort aan leerkrachten, komen bij ons ook behoorlijk binnen.
Gelukkig kunnen we nog steeds voorkomen dat leerlingen naar huis worden gestuurd.
IKC
Eerder was Esther Houttuin bij ons aan het werk. Esther heeft andere werkzaamheden
binnen het SWT gekregen.
In onze groei naar een Integraal Kindcentrum voor zorg en onderwijs, krijgen we voortaan
hulp van 2 medewerkers van het Sociaal Wijkteam: Hetty en Erwin. Hetty en Erwin stellen
zich aan u voor:

Even voorstellen
Wij zijn Erwin Tol en Hetty Dijkman, sociaal werkers van Sociaal Wijkteam Noord Bilgaard.
U kunt bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij vragen over werk en inkomen, zorg
en welzijn, jeugd en gezin en wonen.
Vanuit het wijkteam werken wij samen met ouders, de Prins Mauritsschool en andere
betrokkenen om ervoor te zorgen dat de kinderen in Bilgaard goede kansen krijgen om
zich optimaal te ontwikkelen.
Wij zijn elke maandagochtend van 8.15 tot 9.30 uur en elke donderdag van 13.30 tot 14.30
uur aanwezig op de Prins Mauritsschool. U kunt dan bij ons terecht met uw vragen. Het is
ook mogelijk dat wij een afspraak met u maken voor een ander moment als u dat beter
uitkomt. Tot ziens!
Goede doelen
De flessenactie voor het Lilianefonds heeft 292,40 euro opgeleverd. Hardwerkende kinderen
en ouders hebben dit bijelkaar gesprokkeld. Knap werk! Er is een ouder geweest die 100
euro heeft gedoneerd. Echt heel fijn voor al die kinderen met een beperking in
ontwikkelingslanden die niet naar school kunnen. Dank jullie wel!
Schoolreis
20 Juni is het zover! De kosten en bestemmingen van onze schoolreizen:
* groepen 1 en 2
kinderboerderij
7 euro
* groepen 3, 4 en 5
Sybrandy’s speelpark
25 euro
* groepen 6 en 7
Hellendoorn
29 euro
* groep 8
kamp Appelscha
52 euro - 13 en 14 juli
Via Stichting Leergeld kunnen ouders/verzorgers een Kindpakket aanvragen. Daarmee
kunnen o.a. de kosten van het schoolreisje worden betaald. Er zijn al veel ouders/verzorgers
die hier gebruik van maken. Bij mij kunt u een formulier ophalen.
Enquête
Leerkrachten, leerlingen en ouders/verzorgers vragen wij wat we goed doen en waar we
moeten aanpakken. Dat doen we met hulp van een enquête. Er zijn al ouders bij
binnenlopen van de school gevraagd de enquête in te vullen. Als u nog geen enquête
heeft ingevuld, wilt u dat dan alsnog doen? U kunt zich daarvoor melden op school bij juf
Annelotte, juf Baukje of juf Sietske; onze onderwijsassistenten helpen u verder.
Agenda
23/5 MR vergadering
25 en 26 mei zijn de kinderen vrij i.v.m. Hemelvaart
29/5 leerlingenraad
1/6 ouderraadsvergadering
2/6 maandsluiting een combinatie van groepen sluit in een gezamenlijke viering de maand
af. Bijbelse verhalen, gedichten, gebeden….het zijn vaak fijne bijeenkomsten voor en door
de kinderen
5 en 6 juni zijn de kinderen vrij i.v.m. Pinksteren en de personeelsreis
20/6 schoolreis
26/6 studiedag – alle kinderen zijn vrij
10/7 10 minuten gesprekken en 13/7 rapporten mee
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