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Agenda
13 maart
14 maart
15 maart
15 maart
18 maart
21 maart
22 maart
Mini theater

ma 25 mrt

maart 2019

Tuin/ plein ochtend
Luizencontrole
Start schilderen groep 7
alternatieve stakingsdag
boekpromotie groep 2
terugkomdag fotograaf
Start dans groep 6
13.45 uur

7 en 8

Algemeen

De lente is in aantocht!
De aankondiging van een nieuw begin, een begin van wat? Nieuw leven. Nieuwe ideeën.
Nieuwe initiatieven.
Voor ons als team breekt er een periode aan van her- of vernieuwen. Het komende
schooljaar starten we met een nieuw schoolplan. In het schoolplan staat beschreven
waar we naartoe willen de komende 4 jaar. Wat willen we behouden, versterken of
afschaffen. Waar staan wij voor als school en wat stralen we uit. Een plan vol met
ambities en streefbeelden.
U begrijpt, om de koers voor de komende 4 jaar uit te zetten
moeten we als team veel met elkaar in gesprek. We kijken
achterom om de goede keuzes te maken voor de toekomst.
Afgelopen studiedag zijn we begonnen met elkaar de
sterkten/zwakten en kansen en bedreigingen op een rijtje te
zetten. Dat was de eerste stap. Vanuit daar gaan we verder. Het
kan zijn dat we u ook af en toe vragen stellen, d.m.v. een korte
enquête. Dan weet u dat al vast.
Het wordt een intensieve periode met veel gesprekken.
Gelukkig praten we graag over ons vak!
Vriendelijke groeten,
Arjanne van Leeuwen
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Sportief hoor!
Zwemmen groep 4 en 6
Met ingang van 13 maart gaan groep 4 en 6 8 weken zwemmen op woensdag. Dit is
opgezet om de zwemvaardigheid te behouden.
Groep 6 zwemt van 8.30 – 9.30 en groep 4 van 9.30 – 10.30. Voor het zwemmen van
groep 4 is er nog dringend behoefte aan begeleidende ouders. Geeft u zich op bij
Cornelieke??
De groepen 3 en 4 hebben vanochtend tijdens de reguliere gymles tennisles gekregen.
De kinderen hebben erg enthousiast meegedaan.
Groep 2 heeft getennist in het speellokaal. Dat bleek een groot succes. De leraar pakte
het leuk aan en de kinderen pakten het leuk op.
De kinderen hebben een flyer meegekregen. Mochten ze nog eens willen tennissen…

Stakingsdag
Op vrijdag 15 maart is er een landelijke stakingsdag van het gehele onderwijs. Het staat
iedere school, elk team, vrij om dat op eigen wijze in te vullen.
Wij hebben als team ervoor gekozen om een “ludieke” invulling aan die dag te geven.
Ouders kunnen voor die dag inschrijven voor een te geven activiteit in 1 of meerdere
groepen. U heeft daar een brief over ontvangen van de leerkracht van uw kind(eren).
Er zijn nog wat plekken vrij! Heeft u een eigen idee, een eigen talent, of wilt u wel eens
een taal- of rekenles willen geven? Geeft u zich nu nog op bij de leerkracht. Er zijn nog
groepen waar geen ouder zich heeft aangemeld, dat is toch jammer.
We hebben de aandacht van Hoog en Laag getrokken met deze actie. U leest er dus over
terug in de krant.

Schoonmaakavond
Fijn dat er ouders zijn gekomen om te helpen schoonmaken!
Op de begane grond zijn alle ramen gezeemd en de toiletten van top tot teen grondig
schoongemaakt.
Super bedankt voor jullie hulp!
Groet van de oudercommissie

Nieuwe thema’s
Na de voorjaarsvakantie zijn de groepen begonnen met nieuwe
thema’s:
Groep
Groep
Groep
Groep

1
3
5
7

en
en
en
en

2: Lente, groei en bloei.
4 : Oerlang geleden
6: Klimaatkenners
8: Oorlog en Vrede.

Mocht u iets bijzonders in huis hebben, of iets bijzonders te vertellen hebben over 1 van
deze thema’s, willen wij u hartelijk uitnodigen dit in de betreffende groepen te komen
vertellen.
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Kunst en cultuur
Groep 6 start niet op 15, maar op 22 maart i.v.m. de stakingsdag; Onder de bezielende
leiding van Suzanna Wind, gaat groep 6 aan de slag met dans. Dat wordt vast een
swingende boel
Groep 7 vet goed schilderen; Aan dit project is een tentoonstelling verbonden van het
gemaakte werk in Museum Veluwezoom (Kasteel Doorwerth). De groepen openen hun
eigen expositie en bekijken de tentoonstelling. Bezoek aan het museum is gepland op
dinsdag 21 mei 2019 van 13.00 tot 14.00 uur.
Groep 2: 18 mrt boekpromotie Dit zijn lessen om het lezen en de interesse voor boeken
te stimuleren.

De boom
Het is u misschien wel opgevallen, de kinderen waren er vol van, de boom die bovenaan
het plein stond is gekapt. De boom was dood en leverde gevaar op.
Er staat nu nog een stronk en we gaan kijken of we die stronk kunnen gaan gebruiken
als bijvoorbeeld sokkel voor een beeld. Weet u iemand in de gemeente Renkum, of
misschien zelfs hier op school, die voor die stronk en voor onze school een mooi beeld
kan maken? Laat het ons
weten!
Voor the time being hebben
we al verschillende
oplossingen gevonden.
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Rondje school
Er is weer heel wat te melden betreffende ons team.
In groep 2 komt vanaf 18 maart juf Lysbeth weer terug van zwangerschaps- en
ouderschapsverlof. Zij komt weer op de maandag en dinsdag. Het was heel fijn, dat juf
Truus haar heeft vervangen vanaf de Kerstvakantie.
In groep 3 is juf Anneke al geruime tijd ziek. Zij is aan de beterende hand en wij hopen
dat ze er snel weer kan zijn!
In groep 7 is meester Jack al sinds januari met ziekteverlof. Hij is vervangen door juf
Susan en juf Esther. Gelukkig zien we meester Jack al weer geregeld in de school,
hoewel het nog wel een poosje zal duren voordat hij zijn werkzaamheden weer mag
hervatten.
Zoals u ziet, hebben we heel wat zieke collega’s gehad in de afgelopen periode. Met veel
kunst- en vliegwerk zijn we erin geslaagd om het naar huis moeten sturen van groepen
tot een minimum te beperken. Heel fijn vonden wij de reacties van u als ouders, waar u
begrip en complimenten uitte voor de gevaren koers.
Tot slot nog een naderend afscheid: juf Carla gaat ons verlaten, wij vinden dat heel
jammer. Hieronder treft u een bericht van haar aan.
Afscheid van de Airborneschool
Met ingang van 1 april ga ik als intern begeleider werken op De Meeuwenberg in Driel.
Dat betekent dat ik afscheid neem van de Airborneschool.
De reden is niet dat ik het hier niet naar mijn zin heb. Het Airborneteam is een fijn en
hartelijk team waarin ik mij snel op mijn plek voelde. De contacten met ouders zijn
prettig. Wat maakt dan wel dat ik na zo’n korte periode van baan wissel? Ik woon in het
Rivierengebied en moet dagelijks de Rijn over. De drukte van het verkeer maakt mij niet
blij. En zeker niet het vooruitzicht nog vele jaren aan dat verkeer te moeten deelnemen.
Toen binnen Trivium een baan als intern begeleider beschikbaar kwam “aan onze kant
van de rivier” heb ik die kans aangegrepen.
Ik dank een ieder voor de plezierige contacten.
Vriendelijke groet,
Carla Witte
Logisch gevolg…
Na de boodschap dat Carla nog maar kort werkzaam is bij ons op school was het zaak
snel op zoek te gaan naar een andere IB-er.
We hebben haar gevonden! Vanaf 1 mei zal Annelies Schoonderwaldt bij ons op school
starten als intern begeleider. We zijn blij dat we zo snel iemand hebben kunnen vinden.
In de nieuwsbrief van mei zal Annelies zich verder voorstellen.
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Kinderburgemeester
Onze burgemeester, mevr. Agnes Schaap, heeft een brief gestuurd. In deze brief worden
de kinderen van groep 7, van de hele gemeente Renkum, opgeroepen te solliciteren.
Solliciteren naar de functie van Kinderburgemeester! Hoe fantastisch is dat.
Sommigen hebben daar wel oren naar.
We gaan de burgemeester uitnodigen om hier meer over te vertellen in de klas. De
ouders van groep 7 worden middels de mail op de hoogte gehouden van de gang van
zaken.
Schoolfotograaf
Donderdag 21 maart komt de schoolfotograaf nog eens terug. De groepsfoto’s van groep
2 en 3 worden dan gemaakt. En de kinderen waarvan geen portretfoto is gemaakt
kunnen dan alsnog op de foto.
Jarig in maart en welkom aan…
5
6
8
13
14

15

Sareah uit groep 3
Anyck uit groep 2
Eva uit groep 5
Roan uit groep 2
Xam uit groep 4
Eloise uit groep 6
Shanon uit groep 6
Noémi uit groep 2

17
18
21

23
26
27
30
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Shaya uit groep 1
Guusje uit groep 6
Tom uit groep 8
Julius uit groep 1
Dliwia uit groep 4
Hannah uit groep 4
Senn uit groep 1
Nigel uit groep 3

