17 juni 2021
Opschrijverke 24
Jaargang 34

Agenda:

20 juni vaderdag
21-25 juni; kamp groep 8
2 juli: juffendag kleuters
6 juli: kennismakingsdag
13 juli: sportdag

Volgende Opschrijverke:
1 juli

20 JUNI

ORANJEKOORTS
Het heeft even geduurd, maar de
oranje vlaggetjes kunnen eindelijk
weer uit de kast, de rood-witblauwe schmink kan op het gezicht
en als we alle reclameboodschappen moeten geloven, kunnen we
onze hele kledingkast oranje kleuren. Hoe het toernooi voor ‘onze
mannen’ uiteindelijk ook zal verlopen, Lauren en Nina uit groep 4
bouwden van strijkkralen alvast de
EK-beker na, zodat we in ieder
geval straks niet met lege handen
komen te staan. En weet je wat nou
zo gek is met die oranjekoorts?
Hoe langer deze koorts duurt, hoe
blijer we worden en als oranje
wordt uitgeschakeld en ook de
koorts ineens weer helemaal voorbij is, worden wij er pas doodziek
van. Blijft een mooi, maar raar
spelletje dat voetbal!

JUICHFOTO
Om in de juiste sfeer te blijven
heeft de werkgroep ‘sfeerbeheer’
de kinderen uitgedaagd om op 21
juni als Nederland tegen NoordMacedonie speelt een juichfoto te
maken en in te sturen. Laten we
daarom wel hopen dat deze wedstrijd ook echt aanleiding geeft om
flink te kunnen juichen. Natuurlijk
kunnen de winnende juichers een
oranje ijsje tegemoet zien. En uiteraard laten we ook in ‘t volgende
Opschrijverke zien welke oranjefans het meest uit hun dak zijn gegaan!

KAMP GROEP 8 21-25 juni
Nadat hun voorgangers het kamp
niet door zagen gaan, was er ook
lange tijd twijfel of deze lichting
schoolverlaters hetzelfde lot was
beschoren. Maar toen onlangs de
lichten op groen sprongen, kende
de vreugde in de groepen 8 geen
grenzen!! Het eindkamp gaat dus
dit jaar gewoon door. Maar liefst 5
dagen loltrappen op veilige afstand
van thuis bij kampeerboerderij
W’tjewel in Eersel. Een afsluiting
van de basisschooltijd waar de
meesten nog lang aan terug zullen
denken. Op maandag 21 juni fietst
de hele bus zo’n 35 km naar
'the place to be'. Het programma
blijft natuurlijk nog even een verrassing, maar de kinderen hebben
intussen al wel een prachtig kampboekje ontvangen. Dus aan de toppers uit groep 8: ‘pak de afvinklijst
erbij, het inpakken van je tas kan
beginnen!’ Eén ding is zeker, we
gaan er weer een onvergetelijke
editie van maken!

VERLOFAANVRAGEN
De leerplichtwet heeft er voor gezorgd dat we wat aanpassingen
moesten doorvoeren in ons verlofaanvraagformulier en de procedure
rondom verlof. Een school dient
zich aan deze wet te houden en
wordt daarop gecontroleerd door de
leerplichtambtenaar. Om teleurstellingen te voorkomen is het daarom
belangrijk dat u -wanneer u verlof
wilt aanvragen- eerst de voorwaarden goed doorleest. Zo wordt er
bijvoorbeeld nog weleens ten onrechte gedacht dat er voor 4-jarigen
geen leerplicht zou gelden.
Lever de goed ingevulde formulieren ook ruim op tijd in, zodat u ook
tijdig antwoord terug hebt. Bij vragen kunt u uiteraard altijd terecht
bij onze directeur.

Pagina 2

DOUCHEN IN DE HASPEL
Na lange tijd mogen de sproeikoppen weer aan in de
Haspel. Dat betekent na een intensieve gymles weer
even lekker opfrissen voordat je
teruggaat naar
school. En… vergeet je handdoek
niet!

MR-VERKIEZINGEN
De MR verkiezingen zijn inmiddels
achter de rug en dat betekent dat we
de twee(!) nieuwe leden voor de oudergeleding kunnen bekendmaken:
Bart Brenders en Jolijn van RoesselPijnenburg.
Wellicht zal het u verbazen dat er niet
één maar twee kandidaten zijn gekozen. Dat had alles te maken met een
onverwachte verhuizing van Eveline
Pijnenburg, waardoor er een extra
vacature ontstond. Eveline gaat dus
net als Inge Dingemans (6 jaar MR!)
de medezeggenschapsraad verlaten.
Wij willen beide dames enorm danken voor hun belangrijke inzet voor
onze school. En natuurlijk wensen we
Jolijn en Bart alle succes met deze
nieuwe uitdaging.
Ook in de personeelsgeleding vond
een verandering plaats: aftredend lid
Mariëtte Veldman wordt daar opgevolgd door Corine Holtrop. Mariëtte,
ook jij bedankt voor je betrokkenheid
en inbreng binnen de MR en Corine
heel veel succes!
We hebben er alle vertrouwen in dat
de MR in deze nieuwe samenstelling
weer een belangrijke rol gaat spelen
bij onderwijskundige ontwikkelingen
en besluitvorming op ‘t Schrijverke
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KENNISMAKINGSMIDDAG
DINSDAG 6 JULI
Op dinsdagmiddag 6 juli vindt onze
jaarlijkse kennismakingsmiddag
plaats (13.15 - 14.00 uur). Alle kinderen schuiven dan door naar de juf/
meester waar ze volgend jaar bij in de
klas komen te zitten. Ook zal dan de
nieuwe samenstelling van de groepen
3 en 6 bekend zijn, dus deze kinderen
maken ook kennis met hun nieuwe
klasgenoten. Deze groepsverdeling
wordt op 24 juni na 13 uur via de
mail bekend gemaakt. De leerkrachten vertellen de verdeling op dat moment ook in de klas. Op donderdagmiddag 1 juli communiceren we de
leerkrachtbezetting van alle groepen

KIJK!- REGISTRATIE:
Op vrijdag 9 juli geven we de laatste
ronde Kijk-registraties mee naar huis
met de kinderen die aan de beurt zijn.
Deze verslagen zullen gevolgd worden door een 10 minutengesprek in
de week van 12 juli. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de eigen
groepsleerkracht.
FAALANGSTTRAINING 6-7-8
In september start het Instituut voor
Maatschappelijk Werk (IMW) weer
een faalangsttraining voor leerlingen
uit de groepen 6, 7 en 8.
Er zijn nog plaatsen beschikbaar.
Wellicht zijn er ouders die hier al
eens aan gedacht hebben, maar hier
graag eerst over willen praten met de
leerkracht(-en). Uiteraard bent u welkom met uw vragen.
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COMMUNIE-NIEUWS
Beste ouders/verzorgers van communicanten 2021,
Eerder gaven we aan dat we besloten
hadden om de communie en de voorbereidingen te verplaatsen omdat we
het traject te waardevol vinden om
online vorm te geven. Op dit moment
hebben we goede hoop dat onze plannen gewoon uitgevoerd kunnen worden. Laten we nog even volhouden
met elkaar in de hoop elkaar snel te
zien. De datum voor de 1e communie
is 17 oktober 2021
We willen graag 29 juni om 20.00 in
de Sint Jan de informatiebijeenkomst
houden voor alle ouders die zich aangemeld hebben, maar ook voor ouders die eventueel nog interesse hebben of meer informatie behoeven.
Die week is er nog de mogelijkheid
om uw kind aan te melden. Op deze
avond zijn overigens ook de ouders
waarvan de kinderen na de zomervakantie in groep 4 zitten van harte uitgenodigd.
Indien uw kind nog niet aangemeld
is, kunt u zich opgeven via communieGoirle2021@hotmail.com
Het parochiecentrum is bereikbaar op
ma t/m vr van 9.00 - 12.00 uur
en via de bovenstaande adres-, telefoon-, email-gegevens.
Met vriendelijke groet,
werkgroep eerste communie voorbereiding
Marja de Volder,
Ans Gruijthuijsen,
Meindert Hoogendijk,
Olga Fong

EHBO’er SPORTDAG
GEVRAAGD
Door een afmelding zijn we voor onze sportdag op 13 juli dringend op
zoek naar een EHBO’er. Deze wordt
ingezet voor de groepen 3 t/m 8 die
op de hockeyvelden van MHC Goirle
van ongeveer kwart over 9 tot half 3
sportief bezig zullen zijn.
Heeft u interesse, mail dan naar:
schrijverke.bewegen@edu-ley.nl
We zouden er heel blij mee zijn!
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HOE KOM JIJ NAAR SCHOOL?
Deze week wordt er volop geteld en
geturfd door de leerkrachten. Zoals
aangekondigd willen we opnieuw
kijken hoe kinderen en ouders naar
school komen. Nog twee dagen te
gaan met misschien in enkele groepen nog een staartje volgende week
voor de telling ten einde is, maar hopelijk ook daarna heel veel fietsende
of lopende leerlingen en ouders richting ‘t Schrijverke!

JUFFENDAG KLEUTERS 2 JULI
Ja we kunnen weer een aantal feestvarkens tegelijk in het zonnetje zetten! Met inachtneming van de RIVMmaatregelen gaan we dit jaar natuurlijk eindelijk weer een mooie juffendag vieren. Tijdens juffendag vieren
alle kleuterjuffen tegelijk hun verjaardag, waarbij ze voor alle kleuters een
leuke dag organiseren. We koppelen
juffendag aan de landelijke
‘Modderdag’. Modderdag gaat over
het vrij spelen en ontdekken met de
elementen zand en water. Het is fijn
als de kinderen badkleding, of kleding die vies mag worden, aan doen.
Er mag een droog setje en eventueel
een handdoek mee in een tas voorzien
van naam. De kinderen krijgen op
juffendag van ons wat lekkers te drinken en snoepen. Fruit mag gewoon
mee naar school. Hieperdedpiep…!!!

Met vriendelijke groet,
Team ‘t Schrijverke

