1 juli 2021
Opschrijverke 25
Jaargang 34

Agenda:
2 juli: juffendag kleuters
6 juli: -kennismakingsdag
-MR-vergadering

9 juli: rapport 3 t/m 7
12-16 juli: 10-minuten
gesprekken online
13 juli: sportdag
23 juli: laatste schooldag
Laatste Opschrijverke:
15 juli

GROEPSBEZETTING
Vanavond krijgt u de groepsbezetting van schooljaar 2021-2022 in
uw mailbox. Dat betekent dat alle
leerlingen dan weten bij welke juf
of meester ze volgend schooljaar
in de klas komen te zitten. Op 6
juli ( ‘s middags) zal dan de eerste
kennismaking plaatsvinden, Daarbij zullen ook de nieuwe leerlingen
(de zgn. zij-instromers) aanwezig
zijn. Zo kan het ijs al een beetje
gebroken worden, voordat straks
de zomervakantie van start gaat.
Over drie weken is het trouwens
alweer zover. Hoewel nog niet alles mogelijk is, is het wel fijn dat
we het schooljaar toch nog met
enkele leuke activiteiten af kunnen
sluiten. ‘t Opschrijverke staat er in
ieder geval vol van!

UITSLAG JUICHFOTO
Zoals beloofd zouden we in dit
Opschrijverke de winnende juichfoto bekendmaken. Nou dat werd
dus nog een hele klus. Want op 21
juni steeg er vanuit veel klassen op
‘t Schrijverke zo’n oorverdovend
gejuich op, dat onze oranjemannen
het zelfs in de Amsterdam Arena
hebben kunnen horen. Dat was ook
goed te merken, want het Nederlands Elftal won de wedstrijd tegen
Noord-Macedonië met maar liefst
3-0! Maar dat was dan ook wel
meteen de laatste keer dat er gejuicht kon worden helaas! Na lang
wikken en wegen en alle inzendingen een groot compliment te hebben gegeven, werd groep 5 van juf
Angelique en juf Sofie de uiteindelijke winnaar. En wat is er nou lekkerder dan in een oranje outfit van
een oranje ijsje te smikkelen…… .

WEEK VAN HET GEDICHT
Van 14 t/m 18 juni werd op onze
school ‘De week van het gedicht’
gehouden. Hieronder tonen twee
dichters in spe, Milou en Levi uit
groep 3 (S/E) hun resultaat!

Maar ook de kleuters bleven natuurlijk niet achter en weten nu dat
een ‘elfje’ niet alleen in een sprookjesboek thuishoort. Kijk maar eens
naar onderstaande kunstwerkjes
van Esmee (l) en Boy (r) (beiden
groep 1/2 Y/E)

SPORTDAG 13 JULI
Nog wat belangrijke informatie
over de Sportdag op een rijtje:
•
Alle kinderen blijven over
tijdens de sportdag. Ze moeten drinken, fruit en ook voor
de lunch drinken en eten
meenemen.
•
Schooltijden van groep 1/2
zijn 08.30 - 14.30 uur, groep
3 t/m 8: 08.45 - 15.00 uur.
Let op 1/2 blijft op school en
groep 3 t/m 8 bij MHC. Zij
dienen hier naar toe gebracht
en opgehaald te worden.
•
Alle ouders ontvangen begin
volgende week een mail met
daarin alle laatste informatie
over de sportdag.
•
Ouders die meehelpen tijdens
de sportdag krijgen vandaag
via hun zoon of dochter een
brief mee met daarin informatie.
•
Ouders van kinderen die naar
de Sport BSO, Avonturiers
Humankind gaan, ontvangen
begin volgende week nog
een mail over hoe het vervoer is geregeld van en naar
MHC.
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NIEUWE KLEUTERJUF
‘Van gelukkige leraren, leer je de
mooiste dingen’ En wat prijs ik me
gelukkig dat ik op ’t Schrijverke mag
komen werken!
Mijn naam is Amy Huijbregts en ik
ben 26 jaar oud. Ik woon samen met
mijn vriend Dirk in Rijen. Mijn passie voor het onderwijs zat er al vroeg
in. Als 4-jarig meisje riep ik al dat ik
later juf wilde worden en die droom
is werkelijkheid geworden. Inmiddels
ben ik 6 jaar werkzaam in het onderwijs, waarbij mijn hart bij de kleuters
ligt. De visie van ’t Schrijverke
spreekt me enorm aan en sluit helemaal aan bij waar ik voor sta in het
onderwijs. Ik ben dan ook onwijs blij
dit avontuur te mogen gaan beleven
samen met de kinderen en het team
op ’t Schrijverke. Ik hoop u binnenkort allemaal te mogen ontmoeten op
school.
Enthousiaste groetjes en tot snel,
Amy Huijbregts

MR-VERGADERING
Dinsdag 6 juli staat alweer de laatste
MR vergadering van dit schooljaar op
het programma. In de agenda lezen
we de volgende punten:
• Kennismaking nieuwe leden
• Plan kwaliteit/NPO-gelden
• AC
• Project rapporten
• Evaluatie schooljaar

Er wordt vanaf 19.00u vergaderd in
de aula.
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RAPPORTEN/
10-MINUTENGESPREKKEN
Op vrijdag 9 juli krijgen de kinderen
van groep 3 t/m 7 hun tweede rapport
mee naar huis. In de week daarna
(vanaf 12 juli) worden de laatste 10minutengesprekken van dit schooljaar
gehouden. Deze zijn online en overigens niet meer voor elk kind. Op verzoek van leerkrachten en ouders kan
er nog een gesprek plaatsvinden.

EINDELIJK DE LUCHT IN!
Aan het eind van vorig schooljaar
kreeg Marcel van zijn ‘laatste’ klas
voor zijn afscheid een ballonvaart
aangeboden. Nadat hij van de verbazing was bekomen, bleek ook toenmalige duo-partner Vanessa mee de
lucht in te mogen. Allebei ‘in de wolken’ dus! Helaas gooiden een hernia
en Coronamaatregelen roet in het
eten, maar op maandag 28 juni koos
het tweetal dan eindelijk toch het
luchtruim, gadegeslagen door de
overgrote meerderheid van ouders en
leerlingen van de klas! Natuurlijk
hebben ze vooraf van de daken geschreeuwd dat ze geen enkele angst
kenden voor dit bijzondere reisje, dus
het was nog even de vraag of ze niet
‘door de mand zouden vallen!’ Maar
dat viel mee. Het uitzwaaien voelde
voor Marcel als een prachtig afscheid
van zijn loopbaan. Dat door geluk en
toeval de ballon van De Blaak naar
Goirle voer –de weg die hij duizenden keren over de grond aflegde–
maakte de symboliek compleet!
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GROEP 8 DRUK DRUK DRUK
Zoals elk jaar vliegt groep 8 aan het
einde van de rit van de ene naar de
andere leuke activiteit. Er is zoveel te
melden dat we er zelfs een pagina
mee kunnen vullen.
Kamp:
Na een geweldige kampweek arriveerde de hele bubs afgelopen vrijdag
weer terug op school. Enthousiast,
maar ook eigenlijk te moe om te kunnen vertellen wat ze allemaal hadden
meegemaakt. Daarom een klein résumé. Wat bijvoorbeeld te denken van
die angstaanjagende spooktocht
(opgezet door 4 vaders) die de kinderen maar ternauwernood overleefden, of de geweldige sportochtend
waarbij zelfs het record buikschuiven
werd verbroken. Tijdens de enerverende vossenjacht -waarbij veel juffen en meesters een rol kregen toebedeeld- gingen de kinderen op zoek
naar kunstschilders, de meidengroep
k3, automonteurs en wat al niet meer!
En tenslotte: een kamp zonder onrustige avonden op de slaapzalen is natuurlijk geen kamp. Maar het moet
gezegd deze groep wist precies wat
’keten’ inhoudt, maar maakte het ook
daar niet te bont. Gunde zelfs hun
begeleiders een paar uurtjes slaap.
Kortom geslaagde kampweek!
Rabo Willem II Food Tour
Net terug van het kamp werden onze
schoolverlaters ook nog eens in het
zonnetje gezet door de organisatie
van de Rabo Willem ll Foodtour. De
groepen 8 hebben meegedaan aan dit
project en de winnende klas kwam
van 't Schrijverke. We kregen bezoek
van o.a. Kingo en Willem ll legende
Raymond Victoria. Na een wedstrijdje 'zonnebrilletje op / zonnebrilletje
af' mochten de winnaars op het doel
met gatendoek schieten. Uiteindelijk
ging de klas van Lisa er met de
hoofdprijs vandoor. Alle kinderen
kregen een prachtig Willem II shirt
aangeboden. Ook werd iedereen getrakteerd op een heerlijke, gezonde
lunch.
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Kamp Vught:
Vrijdag 9 juli gaan de groepen 8
op bezoek bij Kamp Vught, ook
een traditionele afsluiter met dit
keer wel een serieuzere inhoud.
In de klas doorlopen de leerlingen
het werkboekje 'lege plekken',
over een klas in de tijd van de
Tweede Wereldoorlog. Zoals altijd
een indrukwekkende excursie.

Eindshow:
Wauw, wat fijn dat op de valreep
het groene licht werd gegeven om
de eindshow dit jaar weer in het
Jan van Besouwhuis te kunnen
presenteren. De leerlingen uit
groep 8 zijn er natuurlijk al wekenlang mee bezig om er iets
moois van te maken. Ouders, noteert u nu alvast 22 juli in de agenda, de avond waarop u gaat zien
wat uw zoon of dochter allemaal
gaat beleven “Op de Camping”.
Diezelfde dag zijn er voorstellingen voor kinderen en leerkrachten.
Het belooft weer een spektakel te
worden!

VERKEERSTELLING
Onlangs hebben we voor de tweede
keer dit schooljaar een verkeerstelling
gehouden om erachter te komen hoe
kinderen en ouders naar school komen. We proberen al jaren te promoten dat met de fiets of met de auto
naar ‘t Schrijverke komen het veiligst
en gezondst is, maar de uitslag in september viel ons toch wel heel erg tegen. Een herkansing dus in juni. Hoewel het percentage voetgangers gelijk
is gebleven heeft er wel een verschuiving plaatsgevonden in het autogebruik. Meer mensen lieten de auto
staan en kwamen op de fiets. Een
goede ontwikkeling waarvan we hopen dat die door zal zetten, want we
zijn er natuurlijk nog niet! In de grafieken hieronder wordt deze verandering in percentages weergegeven.

Met vriendelijke groet,
team ‘t Schrijverke
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