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Agenda
4 juni e.v.
5 juni
11 juni
18 juni
26 & 28 juni
27 juni
2 juli
3 juli
5 juli
6 juli

juni 2018

cito toetsen
Atelierbezoek groep 5
MR en OC
schoolfotograaf
rapportgesprekken
Studiedag, alle kinderen vrij
gr 1 t/m 4 en groep 8 vrij
schoonmaakavond
Musical groep 8
jaarfeest en afscheid gr 8
12.00 uur vakantie

Mini theater 11.30 -12.00 uur

20 juni

groep 4 en 7

Schrijft u zich nog in voor de dialoogavond!
Algemeen
Het einde van het schooljaar is alweer in zicht. Persoonlijk had ik er graag nog wat
weken aan vastgeplakt, dat komt vooral omdat er nog een stapel werk ligt.
In deze @irpost kunt u de formatie voor komend schooljaar lezen.
Hier besteden we als team altijd veel tijd aan. Wie doet welke groep en waarom?
Natuurlijk spelen voorkeuren mee. Voor een jaargroep, niet voor een specifieke klas.
Maar ook kijken we naar ervaring, wat heeft een groep nodig en hoe vaak is er al
gewisseld. We willen niet dat iemand járen achtereen dezelfde groep draait, maar ook
niet dat iedereen elk jaar gewisseld wordt. Met dat alles in ons achterhoofd zijn wij tot
een plaatje gekomen. Volgens ons het beste plaatje.
In de komende weken wordt er nog hard gewerkt door iedereen. De kinderen maken veel
citotoetsen, de leerkrachten kijken deze na en analyseren de opbrengsten.
Natuurlijk worden er ook rapporten geschreven en wordt u uitgenodigd voor een rapport
gesprek. In de tussentijd worden musical, jaarfeest en afscheid groep 8 ook nog
voorbereid.
Kortom, nog genoeg te doen in de 5 weken die het schooljaar nog lang is.
Ik zeg nog geen gedag, of fijne vakantie.
We zien elkaar vast nog.
Vriendelijke groeten,
Arjanne van Leeuwen
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Cito toetsen
U las het al even. De citotoetsen worden weer afgenomen. De kinderen vanaf groep 3
krijgen toetsen voor rekenen, spelling (begrijpend)lezen. In de bovenbouw komt daar
ook nog studievaardigheden bij. Een intensieve periode, waarbij veel verwacht wordt van
de kinderen op het gebied van stilwerken en concentratie.
Dit is best vermoeiend voor veel kinderen. Wilt u er voor zorgen dat ze uitgeslapen en op
tijd op school komen?
Eindtoets groep 8
De kinderen hebben in april drie ochtenden flink zitten zwoegen op de Cito Eindtoets. Met
elkaar hebben ze het goed gedaan. Er is een ongecorrigeerd groepsgemiddelde van
533,8 behaald. Gecorrigeerd is het 534,8 .Dat is hoger dan de afgelopen 3 jaar. Het
landelijk gemiddelde lag dit jaar op 535,6.

Formatie
Ook in het komende schooljaar kunnen wij 8 groepen draaien. Dat is fijn. In het volgende
overzicht leest u welke leerkracht voor welke groep staat.
groep 1
Everdien
groep 2
Lysbeth & Truus
(tot aan de kerst wordt Lysbeth vervangen door Irene Bollen)

groep
groep
groep
groep

3
4
5
6

groep 7
groep 8

Anneke & Karlijn
Cornelieke & … (vacature open, nog niet ingevuld)
Hielke & Carla
Greetje & Marjoleine
(tot aan de kerst wordt Greetje vervangen. Invaller nog onbekend)
Jack & … (1 dag)

Jaco & Arjanne

Bij u groep 5 ziet u de naam Carla staan. Dat is Carla Witte, zij is nu interim IB bij ons op
school. Komend schooljaar komt zij 3 dagen bij ons werken. Op woensdagochtend voor
groep 5, de andere uren als intern begeleider. Wij zij erg blij met haar!
Er staan ook nog een aantal plekken. Er zijn sollicitatiegesprekken geweest. Helaas
hebben we niet de juiste personen gevonden. We zullen meer gesprekken moeten
voeren.
Zodra er nieuws is stellen we u op de hoogte.

AVG
Sinds vorige week is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Dat
geldt voor onze school ook een aanscherping van de regels. Zo willen we gaan werken in
de Cloud (geen USB meer), zullen we ten alle tijden onze computer moeten vergrendelen
en hebben we voor verschillende zaken uw toestemming nodig. In de begeleidende brief
leest u hoe dit opgepakt wordt.
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Vanuit de MR
Gezocht: ouders die zitting willen nemen in onze medezeggenschapsraad
Beste ouders,
Aankomend schooljaar is in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats voor
een nieuw lid van de oudergeleding. De MR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die
zich beschikbaar wil stellen voor deze vacature.
Wat is een MR?
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei
onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren
we de kwaliteit van het onderwijs, de voorzieningen in het gebouw en de
arbeidsomstandigheden. De leden van de MR worden voor een periode van drie jaar
gekozen uit de ouders en uit het team.
MR Airborneschool
Bij ons op school bestaat de MR uit drie ouders en drie personeelsleden. Binnen de
oudergeleding van de MR komt een plek beschikbaar.
Wat vragen wij van u?
•
Interesse in schoolbeleid en schoolregels;
•
Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van
stukken);
•
Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 6 avonden per jaar);
•
Een kritische én open houding.
Lijkt het u wat om de MR te komen versterken?
Stuurt u dan uiterlijk 8 juni 2018 per mail een korte tekst (ca 10 regels) naar
mr@airborneschool.nl waarin u zich presenteert. Indien na 8 juni blijkt dat er meer
kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen dan zal er een verkiezing zijn waarbij alle
ouders een stem kunnen uitbrengen op hun kandidaat.
Wij rekenen op u!

Schoonmaakavond
Save de date
Dinsdag 3 juli, vanaf 19:00 Uur, is de jaarlijkse zomer schoonmaak gepland.
Wie wil helpen?
Voor de poetsers zal goed gezorgd worden!
Graag opgeven bij Mieke Stigter.(of andere OC leden)
(Graag Via WhatsApp of sms 06 24570658)
Groetjes Mieke
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Lezen, lezen en nog eens lezen
We zijn het er allemaal over eens.
Lezen is goed voor je. Elke dag lezen draagt bij aan: beter lezen, grotere woordenschat,
vergroten algemene ontwikkeling, je hersenen worden gestimuleerd, je geheugen werkt
beter én het geeft rust en is ontspannend.
Daarom, dit prachtige aanbod!
De VakantieBieb, het zomercadeautje van de Bibliotheek
Je vakantie wordt nog leuker met de VakantieBieb. In de app vind je meer dan
60 E-books voor jong en oud, die je twee maanden mag lenen. Ook als je geen lid bent
van de Bibliotheek.
Je leest de E-books eenvoudig op je tablet of smartphone. Dat scheelt dus weer boeken
sjouwen. Ga naar Google Play of de App Store en download de app!
Ben je tussen de 6 en 12 jaar oud? Dan maak je ook nog eens kans op een iPad mini.
Hoe? Stuur ons een kaartje met daarop jouw favoriete E-books uit de VakantieBieb. Lees
meer over de actie en spelvoorwaarden op www.vakantiebieb.nl.
De VakantieBieb is open van 1 juli tot en met 31 augustus. Veel leesplezier!

Nationale zwemkampioenschappen
Op 23 juni vindt het Nationaal Zwemkampioenschap plaats. Er zal dan worden gestreden
om de 1e plek, van Nederland!
Het zwemteam van de Airborneschool heeft zich naar deze finale toe gezwommen. Jelle,
Lieve, Shannon, Anne, Gijs en Gerrit (vervanger van Max) gaan hun uiterste best doen
om het beste schoolzwemteam van Nederland te worden.
Locatie zwembad:
Zwembad Blokweer, Sportlaan 3, 2951 HL Alblasserdam

Heel veel succes!
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De schoolspullenpas
De Schoolspullenpas Renkum– Goed voorbereid het nieuwe schooljaar in!
Agenda, schriften, pennen, gymkleding of een rekenmachine; je hebt nogal wat nodig om
goed voorbereid aan een nieuw schooljaar te beginnen. Daarom is er nu de
Schoolspullenpas met een waarde van €100,-. Je kunt bij de aangesloten winkels (bijna)
al je schoolspullen kopen.
Voor wie is de Schoolspullenpas?
Woon je in de gemeente Renkum en hebben je ouders een laag inkomen of krijgen zij
hulp bij schulden? En ben je tussen de 12 en 17 jaar oud? Dan is de Schoolspullenpas
misschien iets voor jou. Vraag de pas aan bij Stichting Leergeld Arnhem door te mailen
naar info@leergeldarnhem.nl of te bellen naar (026) 44 55 572. Kijk voor meer
informatie op www.renkum.nl/kindpakket. De pas is te gebruiken van 1 juli tot en met 30
september 2018.

Oproepje van een ouder
Oppas gezocht
Voor Esmee, die in groep 4 zit, zijn we op zoek naar een oppas voor de woensdag
middagen. Het zal niet elke woensdag zijn, 2 per 3 weken. Vanuit school tot half vier/
vier uur.
Wie lijkt het leuk om op onze meid te passen na de zomervakantie?
Je kunt ons een bericht sturen op geurtenmarieke@hotmail.com.
Groeten, Geurt en Marieke

Jarig in juni en welkom aan…
8
9
11
12
16
18

Merijn uit groep 7
Dennis uit groep 7
Ashleu uit groep 6
Clay uit groep 6
Lynn uit groep 8
Yassin uit groep 3
Lia

Welkom aan….

18
18
20
24
29

Rijkaart
Nintchi
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Beau uit groep 8
Nash uit groep 7
Damian uit groep 6
Lara uit groep 3
Lars uit groep 4

