Nieuwsbrief mei 2019

Beste ouders/verzorgers en andere belangstellenden,
U ziet het goed, een nieuwe lay-out! We horen graag uw
mening. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de
sportdag, de open ochtend in juni en leest u het
maandelijkse nieuws vanuit het kamertje. Hopelijk heeft u
een heerlijke vakantie gehad. We gaan alweer de laatste
periode van het schooljaar in, met voor de kinderen nog
veel leuke en leerzame activiteiten in het vooruitzicht.
Veel leesplezier!

Niftarlakelaan 7 I 3633 CA I Vreeland
www.csvridderhof.nl T: 0294-233395

Agenda
8-5-2019
Luizencontrole
16-5-2019
Sportdag groep 1 t/m 5

Sportdag op de hockeyvelden van sportpark De Heul

17-5-2019

Data en tijden
Groep 1 t/m 5 heeft sportdag op donderdag 16 mei (groep 6
t/m 8 heeft deze dag gewoon school) en groep 6 t/m 8 sport
op vrijdag 17 mei (groep 1 t/m 5 heeft deze dag gewoon
school).
Groep 1 t/m 5 wordt uiterlijk om 09.40 uur op de
hockeyvelden van sportpark De Heul in Loenen verwacht (als
ouder zorgt u zelf voor het brengen en halen van uw kind).
Groep 6 t/m 8 fietst gezamenlijk vanaf school naar het
sportpark. Zij verzamelen om 09.10 uur op school. Na de
sportdag wordt er ook weer gezamenlijk teruggefietst naar
school.
Voor de kinderen van groep 1 en 2 is de sportdag om 12.00
uur afgelopen, voor de kinderen van groep 3, 4 en 5 zal dit
tussen 13.30 uur en 14.00 uur zijn en voor de kinderen van
groep 6, 7 en 8 eindigt de sportdag tussen 14.00 uur en 14.30
uur. Na het sporten zijn de kinderen vrij.

Sportdag groep 6 t/m 8

Paarse schoolshirt + eten en drinken
Alle kinderen sporten in het paarse schoolshirt. U kunt een Tshirt kopen door een envelop met € 6,- voorzien van naam,
groep en maat in te leveren bij juf Monique (leerkracht van
groep 3). Het T-shirt ligt dan de volgende dag voor u klaar. Er
zijn echter alleen nog kleine kleutermaatjes en grote maten
beschikbaar. Misschien is het een idee om onderling shirts te
regelen? Volgend schooljaar worden alle maten weer
besteld.
De kinderen moeten deze dag voldoende eten en drinken
meenemen (in de sportkantine wordt niets verkocht).

22-5-2019
Praktijksverkeersexamen
groep 8
27-5-2019
MR vergadering
27-5-2019/28-5-2019
Schoolfotograaf
30-5-2019
Hemelvaart: vrij
31-5-2019
Vrije dag
5-6-2019
Open ochtend
7-6-2019
Studiedag: kinderen zijn vrij
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Bij slecht weer gewoon school
Bij slecht weer wordt de sportdag afgelast. De kinderen
moeten dan om 08.30 uur op school zijn. Er wordt dan
gewoon les gegeven. Vanaf 08.00 uur kunt u
op Social Schools en de website lezen of de sportdag
doorgaat.
Hulp bij de sportdag
Heeft u zich opgegeven om te helpen bij de sportdag, dan
krijgt u daar deze week bericht over.
Open ochtend CSV Ridderhof
Op woensdagochtend 5 juni zal CSV Ridderhof haar deuren
openen voor (nieuwe) ouders. Deze ochtend begint met een
weekopening en daarna mag u volgens onderstaand rooster
meekijken tijdens lessen die in de groepen gegeven worden.
8.30 tot 8.50 uur: weekopening
8.55 tot 9.15 uur: groep 4
9.20 tot 9.40 uur: groep 1/2 a en 1/2 b
9.45 tot 10.05 uur: groep 5
10.50 tot 11.10 uur: groep 3
11.15 tot 11.40 uur: groep 8
11.45 tot 12.00 uur: groep 6/7
Vanuit het kamertje, door Jana
De studiedag op 1 april, zo even wat onderwerpen:
-de gelden vorig jaar verkregen voor werkdrukverlaging
gaat volgend jaar ook weer door: hoe gaan we dit
inzetten?
-persoonlijke doelen: wat wil je meer kunnen of minder
gaan doen? En hoe zet je daarbij je collega’s in?
-klassenverdeling volgend jaar: we zijn nog niet rond, maar
eerste aanzet is gemaakt. Komt goed.
De eindcito van groep 8: spannende dagen, hard gewerkt!
Goed gedaan, jongens en meisjes en juffen!
Het Leerorkestconcert was een succes! Heel tof om te zien
hoe de kinderen zelf er zo ontzettend van genieten en hun
best doen. Volgend jaar zijn de leerorkestlessen er voor
groep 5 t/m 8.
De feestelijkheden zoals Koningsspelen, meester/juffendag
en de Paasviering: wat een fantastische organisatie
waardoor deze dagen echt heel leuk waren voor alle
kinderen. Belangrijk! Dank team en activiteitencommissie!
Mei:
Ja, u ziet het goed in de agenda van deze nieuwsbrief: De
schoolfotograaf komt weer terug! Op maandag 27 en
dinsdag 28 mei, info volgt!
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