Voorwoord
De eerste maanden van 2019 zit er al weer op. Altijd een pittige periode met veel cito’s en werkdruk
door de rapporten en gesprekken. Een spectaculair verkleedfeest sloot de eerste periode van 2019 af.
Wat een mooi feestje met toffe optredens uit alle groepen van de school. Genieten met een
hoofdletter G.
Alle complimenten voor het team. Terwijl we bezig zijn met het dagelijkse werk, wordt er achter de
schermen natuurlijk ook hard gewerkt aan de voorbereidingen aan het nieuwe schooljaar en de
nieuwe school. In kleine teams wordt er al veel samengewerkt om methodes en werkwijzen af te
stemmen. Wat gaan we blijven doen en wat doen we anders? Wat kan slimmer of handiger? Mooie
vragen om ons onderwijs elke dag een beetje beter te maken.
Ook gaan collega’s op andere scholen kijken om daar weer van te leren. Al deze ontwikkelingen
maken mij een trotse directeur.
Op naar de nieuwe periode na deze hopelijk fijne vakantie voor iedereen.
Nicky Mertens

Belangrijke data

15 maart stakingsdag. School dicht
19 maart voorstelling in het kader van het jubileum
klankenkaravaan (zie verderop)
20 maart studiedag – alle kinderen vrij
12 april Koningsspelen tot 12.00 uur alle groepen middag
vrij
19 april – 5 mei meivakantie

Vakanties 2019-2020
Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvak. 24-02-2020 t/m 28-02-2020
Pasen 10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie 27-04-2020 t/m 05-05-2020
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Van harte allemaal!
Maak er een prachtige dag
van!

Hemelvaart 21-05-2020 en 22-05-2020
Pinkstervak. 01-06-2020 t/m 05-06-2020
Zomervakantie 20-07-2020 t/m 28-08-2020

1

Van alles …
OOHrkest en kOOHr

Op zondag 7 april om 15.00 uur tot 16.00 uur
in theater Aan de Slinger in Houten vindt het
slotconcert plaats van de kinderen van
KOOHr en OOHrkest.
De afgelopen drie jaren is er in
orkestverband en in koorverband
gemusiceerd met kinderen van OOH. Dit jaar
willen we het seizoen groots afsluiten en
daar kun je dus bij zijn.
Als je het optreden bij wilt wonen, kun je je
opgeven via onderstaand e-mailadres. Geef
even aan wie je bent en met hoeveel
personen je wilt komen. Dit om te kijken of
de zaal het bezoekersaantal aan kan.

Op 19 maart hebben we
de jubileumactiviteit van
de klankenkaravaan!

optredenslinger@gmail.com
De toegang is gratis!

Broertjes en zusjes
inschrijven
We zijn druk bezig het nieuwe schooljaar.
Daarbij hoort ook dat we graag willen weten
hoeveel kleuters we kunnen verwachten.
Volgend jaar hebben we in ieder geval twee
kleutergroepen. Maar het kan zijn dat ook
deze groepen zo groot worden dat we uit
moeten breiden met een instroomgroep.
Mag ik iedereen vragen van wie de kinderen
komend schooljaar 4 worden en nog niet
ingeschreven staan, dat alsnog te doen. Dan
hebben we een goed beeld van onze
instroom. Inschrijfformulieren zijn bij de
directie (directie.brug@oo-h.nl) te krijgen.

We gaan met de hele school een
Wereld(s)feest vieren! Samen gaan we op
muzikale wijze de wereld rond . Tijdens de
workshops die we de hele dag krijgen
werken we toe naar een feestelijke
voorstelling.
Deze feestelijke voorstelling is ook
toegankelijk voor ouders om 13.30 uur! Dus
zet het vast in je agenda!
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Van de AR
We kijken terug op een heel gezellig
verkleedfeest. De kinderen zagen er zo mooi
uit. Er waren optredens op het podium en
daarna gezellige spellen. Ook de meester en
juffen hadden er weer zin in. Veel blije
gezichten dus!
De activiteitenraad gaat zich nu richten op
de koningsspelen, ook dat belooft weer een
leuk feest te worden. We zijn nog op zoek
naar hulpouders. Dus lijkt het je leuk om te
helpen en het plezier van dichtbij mee te
maken, dan horen wij dat graag!!
Alle foto’s komen zo snel mogelijk op
Maxclass

Fusienieuws
Nieuwe schoolnaam
Er zijn al heel wat mooie suggesties
binnengekomen. We willen echter iedereen
de tijd geven om met nieuwe namen te
komen.
Daarom is de deadline verlengd tot 25 maart
2019. In die week zal de commissie van
ouders, leerkrachten, bestuur en directie
een nieuwe naam kiezen.
De onthulling van de nieuwe naam van de
school is met de gezamenlijke
ouderverenigingen gepland in april. Een
mooie verrassing voor de boeg.

Overblijf

In het nieuwe schooljaar houden we het
traditionele lesrooster. We werken nu met
twee verschillende ondersteuners. Daar zijn
we nu mee bezig om dat gelijk te trekken
zodat het betaalbaar blijft en tegelijkertijd
van goede kwaliteit.
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Peuterplusavond
Dit keer is het thema 'De verschillende
gezichten van een
ontwikkelingsvoorsprong' we laten
verschillende profieltypen de revue
passeren.
Het eerste deel van de avond gaan wij in
op het bovenstaande thema, daarnaast
zal er ook gelegenheid zijn om met
elkaar uit te wisselen. Jullie zijn van zijn
van harte welkom!
Om een indicatie te krijgen hoe druk het
gaat worden, graag vooraf even
aanmelden. Dit kan per mail
naar Peuterplus@kmnkindenco.nl of
even inschrijven op de intekenlijst die we
in het lokaal zullen hangen.
Wat?
Peuterplus Ouderavond
Wanneer?
Woensdag 13 maart 2019
van 20.00 uur tot max. 22.00 uur
Waar?
Locatie ‘De Vlinder’ (het
peuter+ lokaal)

Oor overboord
Oor overboord, een kleutervoorstelling

over de stilte in jezelf
Op maandag 18 februari was Het Filiaal
theatermakers op school met de
voorstelling Oor overboord. Twee acteurs,
Amy en Boy, speelden voor groep 1-2 het
verhaal van Max.
Max is volgens haar vader een
wonderkind omdat ze zo goed in heel
veel dingen. Maar soms wil Max gewoon
even helemaal niets. Niet iets oefenen,
geen opdrachtjes en zeker niet luisteren
naar anderen. Soms wil ze alleen maar
stilte en een beetje ronddobberen in haar
eigen bedenksels. Plotseling ontmoet ze
Markus en belandt ze zomaar opeens in
een groot avontuur.
Wil je Oor Overboord ook zien of meer
weten over Het Filiaal theatermakers?
Kijk dan op www.hetfiliaal.nl.
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