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Agenda
2 april
Buitenlesdag
3 april
tuinochtend
12 april
Koningsspelen
16/17/18 apr Eindtoets groep 8
18 april
Paasviering
19 april
Goede Vrijdag, allen vrij
22 april
2e Paasdag, allen vrij
27 april
Koningsdag start meivakantie
13 mei: weer naar school
23 mei
Schoolreisje
27-29 mei
kamp groep 8
30/31 mei
Hemelvaart en vrije dag
Mini theater

9 april
24 april

groep 5 & 6
groep 3 & 4

Algemeen
Bedankt!
Staken was nog niet eerder zo leuk!
In verschillende groepen stonden er ouders voor de klas. Wat was dat leuk én
leerzaam. Een gevarieerd aanbod. Van een stakingskrant tot mindfullness. Een
les over China, de Noordzee of een complimentenboek voor de leerkracht. De
leerkrachten voelden zich gesteund, de kinderen hebben genoten en de ouders
waren hier en daar wat zenuwachtig…
Bedankt dat u geholpen heeft een signaal af te geven. We hebben zelfs de krant
gehaald! Er stond een artikel in Hoog en Laag, een foto met begeleidende tekst
in de Gelderlander.
Via onderstaande link komt u bij een onlineartikel van Hoog en Laag.
https://hoogenlaag.nl/lokaal/ouders-geven-les-op-airborneschool-564303
Bedankt, ook voor de bemoedigende mailtjes omdat u
zelf aan het werk moest en toch steun wilde betuigen.
Vriendelijke groeten,
Arjanne van Leeuwen
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Enquête veiligheid
Ook dit jaar hebben de kinderen van groep 5 t/m 8 een vragenlijst omtrent de
veiligheid ingevuld. Net als vorig jaar hebben we dikke voldoendes gekregen.
• Een 8,3 voor veiligheid
• Een 7,9 voor het naar de zin hebben op school
De kinderen geven wel aan dat hun juf/meester beter moet optreden als ze bang
zijn voor een ander en wanneer iemand aan hun spullen zit. Daarnaast vinden ze
dat ze zelf meer tegen pesten moeten doen. Dit zijn dezelfde punten als vorig
jaar. Ingezette acties zijn dus niet voldoende geweest. Als team zullen we de
uitslag weer met elkaar bespreken en we zullen nieuwe acties bedenken. Acties
die wél werken.
Buitenlesdag
Dit schooljaar doen we mee aan de Nationale buitenlesdag. Buitenlessen bieden
een ideale manier om zowel meer beweging te stimuleren tijdens schooltijd als
onderwijsdoelen voor alle vakken na te streven. Morgen zullen voor alle groepen
minimaal 2 lessen buiten plaatsvinden. Daarnaast wordt er om 12.30 uur door
alle kinderen gelezen. De oudste kinderen lezen voor aan de jongsten, of
kinderen lezen samen.
Wij zijn er klaar voor! Nu maar hopen dat het weer mee werkt…

Ai, dat ziet er niet
hoopvol uit…

Vakantierooster
Het vakantierooster voor komend schooljaar is bekend. Dit is weer
overeengekomen met omliggende scholen en de MR van onze school. De
studiedagen moeten nog worden bepaald. Zodra ze bekend zijn, dan hoort u van
ons op welke extra dagen de kinderen vrij zijn.
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Vakantierooster schooljaar 2019-2020 Airborneschool
herfstvakantie
vrijdagmiddag
kerstvakantie
voorjaarsvakantie
goede vrijdag / paasmaandag
meivakantie
(incl. koningsdag en bevrijdingsdag.)
hemelvaartsdag + vrijdag
pinkstermaandag
zomervakantie
studiedagen

14-10-2019
20-12-2019
23-12-2019
24-02-2020
10-04-2020
27-04-2020

t/m 18-10-2019
t/m
t/m
t/m
t/m

03-01-2020
28-02-2020
13-04-2020
08-05-2020

21-05-2020 t/m 22-05-2020
01-06-2020
13-07-2020 t/m 21-08-2020
nog nader te plannen

Koningsspelen

Ook dit schooljaar doen we mee aan de Koningsspelen (vrijdag 12 april).
We openen de dag op het plein. Bent u er bij?! Daarna volgt er
een ontbijt in de klas. Na het ontbijt staat de dag in het teken
van sport. Immers, onze koning is een grote sportfan!
Alle kinderen, leerkrachten en hulpouders worden in een
sportieve outfit , mét oranje tint(je) verwacht!
Uitdaging voor u als ouder: leer de Pasapas en dans met ons
mee!
https://www.koningsspelen.nl/inspiratie/zing-en-dans/

Gaat u de uitdaging aan?
Zwemkampioenschappen
Afgelopen zondag zijn er 3 teams van onze school in actie gekomen tijdens de
eerste lokale ronde van de zwemkampioenschappen. De winnende scholen (1, 2
en 3) van het lokale kampioenschap kunnen worden afgevaardigd naar het
regionaal kampioenschap. Wederom feestelijke wedstrijden door het hele land.
Wie wordt het beste team van de provincie? De 3 winnende teams per provincie
gaan door naar de finale: Het Nationale Schoolzwemkampioenschap.
De teams zijn geëindigd op de 1e, 5e en 6e plaats. Het team dat door is bestond
uit zwemmers uit groep 4,6,7 & 8.
Zij komen in mei weer in actie.
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Jarig in april en welkom aan…
4
5
6
7
9
11
12

Sven uit groep 2
Dayenne uit groep 7
Rebecca uit groep 4
Haylee uit groep 3
Bo uit groep 8
Jeffrey uit groep 5
Esther uit groep 2
Guus uit groep 8
Teun uit groep 6

13
14

16
20
23
30

Welkom aan….
Matteo
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Calvin uit groep 4
Joy uit groep 6
Suzanne uit groep 7
Yuan uit groep 7
Anne uit groep 5
Saar uit groep 3
Lucas uit groep 1
Elion uit groep 2
Nikki uit groep 2

