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Agenda
4 juni e.v.
5 juni
10 juni
17 juni

juni 2019

cito toetsen
tuin/pleinochtend
2e Pinksterdag
schoonmaakavond

19 juni
Studiedag, alle kinderen vrij
24 & 27 juni rapportgesprekken
2
3
4
5

juli
juli
juli
juli

Musical groep 8
tuin/pleinochtend
jaarfeest en afscheid gr 8
12.00 uur vakantie

Prachtige borders!

Algemeen
Het einde van het schooljaar is alweer in zicht. Persoonlijk had ik er graag nog wat
weken aan vast geplakt, dat komt vooral omdat er nog een stapel werk ligt.
Ik had gehoopt u in deze @irpost te kunnen vertellen hoe de formatie voor komend jaar
eruit ziet. Helaas is dit niet het geval. Er zijn nog wat losse eindjes.
Er worden nog gesprekken gevoerd, mogelijkheden bekeken. Het is wat lastiger dit jaar
omdat we terug gaan in leerlingenaantal en we dus minder inkomsten hebben. De kans is
zeer aanwezig dat we volgend jaar groepen moeten combineren. We zijn nog op zoek
naar de beste oplossing hiervoor. Op het moment dat we het plaatje rond hebben, laten
we het u weten.
Wat ik al wel kan vertellen is dat Jaco een andere baan heeft geaccepteerd. Hij wordt
docent wiskunde op het VMBO in Veenendaal.
Dat vinden we als team heel jammer. We zien Jaco graag als collega en leerkracht voor
onze kinderen. Hij zorgt altijd voor een relaxte kijk op dingen en brengt humor in het
team.
Echter, we wisten ook dat hij niet eeuwig op de Airborneschool zou blijven. Het VO had al
langer zijn aandacht. Wij wensen hem dan ook heel veel succes en plezier in zijn nieuwe
job.
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 stil werken en concentratie.
Dit is best vermoeiend voor veel kinderen. Wilt u er voor zorgen dat ze uitgeslapen en op
tijd op school komen?

Tuin en plein
Het zal u vast niet ontgaan zijn: de prachtige bloemenzee aan de voorkant van de
school! Een groepje ouders is 1 keer in de maand druk met zaaien, schoffelen, harken en
planten. Dat is te zien! Mocht dat u een leuke bezigheid lijken… Dan is er altijd ruimte
voor meer helpende (tuin) handen!

Schoonmaakavond

Aankomende vrijdag is er een studiedag gepland en
Beste ouders en verzorgers!
Ook dit jaar willen we de leerkrachten helpen de
lokalen voor de zomervakantie netjes en schoon
achter te laten.
In alle klassen is er hulp nodig voor bijvoorbeeld
het schoonmaken van de kasten.

Maandag 17 juni
19.00-21.30 uur

Ook is er speelgoed wat thuis schoongemaakt kan worden, dit wordt gecoördineerd door
de leerkrachten van de onderbouw. Dat kan op een andere dag ook prima worden
gedaan.
Ook als je maar een uurtje kan komen is dat meer dan welkom!
Voor ons is fijn om te weten of je kunt helpen, maar onverwacht aanschuiven is
natuurlijk ook geen probleem. Graag een eigen sopemmertje / doek meenemen. Dan
hebben we daar in elk geval genoeg van,
Alvast super bedankt namens alle leerkrachten en de oudercommissie
Opgeven kan bij de leerkrachten, Debbie, Maytrie of Mieke (0624570658)
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Afsluiting thema
13 juni van 18.30 tot 20.00 uur.
Met om 18.45 een spetterende opening.
Op 13 juni aanstaande zal de afsluiting van het laatste thema zijn. In iedere groep kunt u
komen kijken naar werkstukken die met het betreffende thema te maken hebben. Ook
zal er een markt zijn, met in iedere groep eigen kraampjes, waar u zelf gebakken en/of
gemaakte lekkernijen en spulletjes kunt kopen. De kinderen zijn al druk bezig, dus het
belooft een gevarieerd aanbod te worden! U komt toch ook?? ( en neem gerust opa’s,
oma’s, ooms en tantes mee!)
OC zorgt voor koffie/thee. Het lekkers daarbij is tegen een kleine vergoeding
beschikbaar.
De opbrengst van de markt zal in zijn geheel ten goede komen aan het goede doel, dat
we dit jaar steunen, namelijk de stichting die voor kinderen met kanker de zogenaamde
kanjerkralen bekostigt.
Ieder jaar krijgen in Nederland zo'n 600 kinderen de diagnose kanker. De behandeling
van kinderkanker duurt lang en is heel zwaar. Om kinderen heel direct te steunen heeft
de Vereniging, Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) de KanjerKetting ontwikkeld. Ieder
kind krijgt bij de diagnose een ketting met zijn of haar eigen naam. Voor iedere
behandeling, onderzoek of gebeurtenis krijgt het kind een speciale kraal. Zo is er een
kraal voor een chemokuur, een spoedopname, een lumbaalpuctie, haarverlies, operatie,
een beenmergpunctie, een vreselijke rotdag, opname op de intensive care, een scan, een
supergoede dag, prikken enz. Elke kraal vertelt een verhaal en zo rijgt elk kind zijn eigen
KanjerKetting die laat zien wat hij of zij meegemaakt heeft.
De KanjerKralen zijn een lichtpuntje tijdens de zware behandeling en kinderen kijken uit
naar de kleurige kralen. Maar de KanjerKetting is meer. Door de KanjerKetting begrijpen
de kinderen beter wat er met hen gebeurt. Ouders gebruiken de KanjerKetting ook als
leidraad om hun kind uitleg te geven en het voor te bereiden op ingrepen. En met de
KanjerKetting in de hand vertellen kinderen hun verhaal aan hun opa, oma of
klasgenootjes.
Zo helpt de KanjerKetting kinderen door de behandeling heen en is na afloop een
tastbare herinnering aan een ingrijpende periode. Alle kinderen met kanker krijgen de
KanjerKetting gratis, maar om dat te kunnen doen, is de VOKK afhankelijk van
donaties. Helpt u ook mee? Voor meer informatie: www.kanjerketting.nl. Of kijk hier
naar een filmpje over de KanjerKetting: https://m.youtube.com/watch?v=8cIeexwrg6U
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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!
Gemeente Renkum is voornemens om de bibliotheek in Renkum te sluiten vanwege
bezuinigingsmaatregelen.
Dat zou enorm zonde zijn van zo’n mooie bibliotheek, zo toegankelijk in ons dorp.
Omdat de toegang tot boeken en documentatie belangrijk is voor kinderen (en
volwassenen) willen we u op het volgende wijzen.
Hieronder een link naar het artikel hierover in de Gelderlander.
https://www.gelderlander.nl/renkum/renkum-wil-twee-vestigingen-bibliotheekveluwezoom-sluiten~aba11453/
Er is een petitie gestart om dit tegen te houden. Wij als Airborneschool willen dit onder
uw aandacht brengen.
De link naar de petitie;
https://petities.nl/petitions/renkum-zonder-bieb-dat-kan-echt-niet?locale=nl
Lid worden kan natuurlijk ook: Tot en met 17 jaar is dit gratis.
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Zwemmen
De provinciale Zwemkampioenschappen zijn geweest en het door ons daar naartoe
afgevaardigde team is kampioen van Gelderland geworden!
We zijn natuurlijk SUPERtrots op deze kanjers!!
Dat betekent, dat zij op 22 juni in Zwolle mogen gaan zwemmen tegen de kampioenen
van de overige provincies! Wij willen hen heel veel succes wensen!

Denkt u aan de lotenboekjes van Jantje Beton? Die moeten
uiterlijk 5 juni ( morgen dus..) ingeleverd worden bij de
groepsleerkracht.
Is het boekje nog niet vol? Dan heeft uw kind nog 1 dag om
ermee aan de slag te gaan!
Ook niet (volledig) ingevulde boekjes graag terug naar
school.

Jarig in juni en welkom aan…

Za 8 juni
Zo 9 juni
Di 11 juni
Vr 14 juni
Zo 16 juni
Di 18 juni
Do 20 juni
Ma 24 juni
Za 29 juni

Merijn van Driel (12 jaar) - groep 8
Rijkaart Nintchi (5 jaar) - groep 1
Dennis Leeuwis (13 jaar) - groep 8
Ashley van Kooy (11 jaar) - groep 7
Clay Willemsen (9 jaar) - groep 5
Rhodé Hiller (5 jaar) - groep 1
Yassin Middelkoop (9 jaar) - groep
Nash Gillet (12 jaar) - groep 8
Damian van Baaren (12 jaar) - groep 7
Lara Askar (8 jaar) - groep 4
Lars Arentsen (9 jaar) - groep 5

Welkom aan Mirre en Lisa in groep 1
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