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AGENDA
April
Vrij 20
Vrij 27
30 apr t/m
11 mei
Mei
Din 15
Maa 21
Vrij 25
Zat 26
Din 29

Koningsspelen
Koningsdag, leerlingen vrij
Meivakantie

Leerlingparlement Quadraten
Tweede Pinksterdag, leerlingen vrij!
Voorstelling groep 1/2
Klussendag (NL Doet)
Voorstelling groep 7/8

Beste ouders/verzorgers,
Als school deden we mee aan het scholenvoetbaltoernooi met twee teams. Beide teams
hebben erg hun best gedaan, waarbij ze 8ste en 2e zijn geworden! Mijn complimenten aan
de leerlingen en begeleiding.
De resultaten van het tevredenheidsonderzoek van de leerlingen zijn binnen, deze gaan
we delen op 16 mei. Van de ouders hebben nu 52% van de gezinnen de vragenlijst
ingevuld, we hopen op nog wat meer. U kunt hem nog tot en met 22 april invullen.
Alvast bedankt!
Hartelijke groet,
Lars

1

Aanwezigheid Lars
Dinsdag 24 april
Donderdag 26 april
Woensdag 16 mei
Donderdag 18 mei
Jarigen
20 april;
27 april;
28 april;
5 mei;
6 mei;
8 mei;
10 mei;
11 mei;
12 mei;
13 mei;
21 mei;
24 mei;
26 mei;

Elena wordt 6 jaar (groep 2)
Maikel wordt 7 jaar (groep 3)
Juf Patricia wordt 54 jaar
Lucas wordt 7 jaar (groep 3)
Jesse wordt 12 jaar (groep 8)
Melanie wordt 6 jaar (groep 2)
Siegrit wordt 8 jaar (groep 4)
Dennis wordt 10 jaar (groep 6)
Lyanne wordt 10 jaar (groep 6)
Kevin wordt 7 jaar (groep 3)
Susan wordt 5 jaar (groep 1)
Esmee wordt 5 jaar (groep 1)
Niels wordt 8 jaar (groep 4)
Robine wordt 9 jaar (groep 5)
Feline wordt 9 jaar (groep 5)
Collin wordt 4 jaar (nieuwe leerling in groep 1)

NL Doet
Op zaterdag 10 maart zouden we meedoen met NL Doet, maar vanwege het weer is dit
verplaatst naar zaterdag 26 mei. Het schoolplein zal dan worden voorzien van nieuwe
beschilderingen.
Wilt u meehelpen? Dan kunt u zich opgeven via molenberg@quadraten.nl Kunt u alleen
de ochtend of de middag? Dan kunt u zich ook opgeven, maar geef dit dan aan in de
mail. Opgave voor 20 mei i.v.m materialen en catering.
Tevredenheidsonderzoek
Alle ouders hebben een vragenlijst ontvangen voor het tevredenheidsonderzoek. Wij
zouden het fijn vinden als alle ouders ( 1 per gezin is voldoende) deze zouden invullen.
Door de informatie kunnen wij ons als school verder ontwikkelen en verbeteren.
De leerkrachten en de leerlingen uit groep 5 t/m 8 vullen ook een vragenlijst in. De
uitslagen zullen worden gepresenteerd op woensdag 16 mei om 19.30 uur. U dient
zich ivm de catering vooraf op te geven via molenberg@quadraten.nl Op die avond is er
ook nog de gelegenheid om eventueel vragen te stellen met betrekking tot de nieuwe
visie.
Traktatie verjaardag
In de MR is onderwerp ‘traktatie in de klas’ besproken. Daaruit is voortgekomen dat wij
adviseren om te denken aan een gezonde traktatie, in het belang van de kinderen hun
gezondheid.
Daarnaast willen wij graag dat de traktatie aan de leerkrachten wordt vervangen. De
reden is dat er heel veel traktaties komen van de kinderen, maar dat het helaas niet
allemaal wordt opgegeten. Dit vinden wij zonde van de traktatie en het geld van de
ouders. Daarnaast is het voor ouders lastig te bepalen hoeveel mensen op de betreffende
dag aanwezig zijn.
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Hiervoor in de plaats staat er een spaarpot in de teamkamer en
daarin kunt u vrijwillig een kleine bijdrage doen. Van dat geld kunnen we leuke dingen
kopen voor school.
Wel krijgen de jarigen nog een kaart mee waar ze bij alle leerkrachten langs kunnen
gaan.
Schoolreis/kamp
In het kader van onze nieuwe visie, waarin de leerlingen niet alleen met klasgenoten
samenwerken, maar eigenlijk met de gehele school zal het schoolreisje/kamp aangepast
worden. Op 26 september gaan we met de gehele school op schoolreis/kamp naar
Bakkeveen.
In het
-

kort ziet het er ongeveer als volgt uit:
Starten met alle leerlingen met een ontbijt op school
Oudste groep gaat op de fiets naar Bakkeveen
De Onderkring en de middelste groep gaan met de bus naar Bakkeveen
In de middag gaat de Onderkring naar Flippies Pretpaleis
De Bovenkring blijft in Bakkeveen met diverse activiteiten
De gehele Bovenkring (groep 4 t/m 8) blijft overnachten
De volgende dag gaan van de Bovenkring de jongste leerlingen naar school en
zijn om 12.00 uur vrij
De oudste leerlingen van de Bovenkring blijven nog een nacht en komen op de
vrijdag terug.

Bovenstaande is besproken in het team, MR, Klankbordgroep en OV.
Nieuwe visie
Er is afgesproken dat de nieuwe visie in het schooljaar 2018-2019 van start zal gaan en
dat er tot de zomervakantie enkele kleine veranderingen al worden doorgevoerd.
Hierdoor zal de overgang minder groot zijn voor de leerlingen.
Stappenplan:
- Op 4 juni zullen we alvast een thema gaan uitvoeren van Jeelo. Het thema is:
“Beleven van onze planeet”. Binnenkort ontvangt u informatie over het thema
zodat u dit thuis ook kunt bespreken met uw kind(eren).
- Indeling groepen gaan we op de studiedagen van 7 t/m 9 mei maken. Hierover
zult u eind mei geïnformeerd worden.

Nieuws uit de groepen
Hieronder een kleine greep uit de gestuurde mailtjes naar de ouders:

Groep 1 en 2
Paar weken geleden zijn we naar de voorstelling ‘gekke buren’ geweest. De kinderen
hebben gelachen, meegezongen en waren zelfs deel van de voorstelling omdat het
publiek de moestuin was. Wel even spannend toen alle planten in de moestuin (alle
kinderen in het publiek) water kregen, of er niet echt water in de gieter zat. Hulpouders,
bedankt voor het meelopen. Tijdens de wandeling naar de voorstelling kwamen we ook al
veel dingen tegen over ons thema, zoals haaientanden, een rotonde en verschillende
verkeersborden.
Tijdens NL Schoon hebben we hard gewerkt. Er is heel wat zwerfafval opgeruimd samen
met groep 3/4.
Legiorun
Tijdens het paasweekend was ook de Legiorun waar 4 juffen van school aan meededen.
Wat leuk om ook een aantal kinderen van groep 1/2 gezien te hebben die dag. Bedankt
voor het aanmoedigen!
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Brandweer op bezoek
Meteen de eerste dag na het paasweekend hadden we al een drukke dag. We kregen
zowel de brandweer als de kuikentjes op bezoek. Het bezoek van de brandweer vonden
de kinderen helemaal geweldig. We hebben de hittecamera uitgeprobeerd, hebben geteld
hoeveel slangen er in de brandweerauto liggen (veel!) en mochten zelfs de
brandweerslang uitproberen. Ook het kuikentjes aaien en vasthouden was een succes.
Dit keer was er ook een kuiken van het vorige bezoek mee, de kinderen konden het bijna
niet geloven, want dat was nu, in 9 weken, al een echte kip geworden!
Vandaag hebben 6 kinderen van groep 8 een half uur gezelschapsspelletjes met de groep
gespeeld. Het is de bedoeling dat dit vanaf nu elke week op vrijdag gaat gebeuren.
Samen gezellig een gezelschapsspel spelen, een boek lezen of een puzzel maken.
Groep 3 en 4
We hebben weer nieuwe plekjes gekregen in de klas. Net als de vorige keer hebben we
het samen afgesproken. Sommige kinderen wilden nu liever in een groepje zitten of juist
op een plek waar ze makkelijk de tafel even weg kunnen schuiven als ze zich tijdens het
werken willen concentreren. Fijn dat het weer gelukt is om het samen met de kinderen af
te spreken!
Donderdag hebben we voor het laatst aan ons voertuig gewerkt! Dinsdag gaan we de
voertuigen aan elkaar laten zien en gaan we bespreken en bekijken of ze ook op het plan
lijken dat we vooraf hebben gemaakt. Ik wil de moeders die hebben meegeholpen
nogmaals bedanken voor de hulp!
Groep 7 en 8
Er is geluncht in het Hooge Heem. De kinderen hebben het echt super leuk gedaan met
de bewoners. Veel kinderen waren behulpzaam tijdens het brood smeren. We zijn 's
middags expliciet gebeld door het Hooge Heem om nog even te benadrukken dat ze het
heel leuk hebben gevonden.
Vandaag hadden veel kinderen hun huiswerk van het 4/5 mei boekje meegenomen. We
hebben de antwoorden met elkaar vergeleken en veel kinderen vonden het leuk om de
mening van hun ouders te delen bij de vraag: Wij herdenken op 4 mei omdat
Schoolvoetbal
Vorige week werd er gevoetbald. Twee gemengde teams gingen de strijd aan met nog
zes andere teams. We hebben een tweede prijs binnen gesleept, trots! Coaches, bedankt
voor de begeleiding van de twee teams!
Popschool en wensvlinders
Eveneens vorige week werd de groep in twee groepen verdeeld om samen met een
jongen van 'de rijdende popschool' te werken aan een lied. Super leuk om te zien hoe
enthousiast iedereen was! Daarnaast samen met de bewoners van het Hooge Heem en
de Zijlen wensvlinders gemaakt voor 5 mei. Het samenwerken tussen jong en oud was
erg mooi om te zien. Veel kinderen vinden het ook heel leuk om in gesprek te gaan met
de bewoners. Lisa en Jarien zijn namens de klas uitgekozen om de krans te leggen en
een gedicht voor te lezen op 4 mei tijdens de herdenking.
Verkeerexamen
De uitslag van het examen is binnen; iedereen is geslaagd! Hartstikke fijn! Woensdag 20
juni is het praktijkexamen. De fietsen moeten hiervoor in orde zijn anders kan je niet
meedoen.
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