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Agenda
14 mei

23 mei
27 mei
30/31 mei
21 mei

groep 5 dans
Voorstelling groep 7
Luizenpluizen
Zwemkampioenschappen
groep 7 tentoonstelling
eigen werk
schoolreisje
Kamp groep 8
Hemelvaart en vrije dag
2e Pinksterdag

19 juni

Studiedag, alle kinderen vrij

16 mei
18 mei
21 mei

mei 2019

Mini theater 11.30 -12.00 uur

29 mei

groep 1 en 3

Algemeen

Wat?! Nog maar acht weken?
We zijn begonnen aan het laatste stukje. Het zijn 8 weken, maar die vliegen
waarschijnlijk voorbij. Momenteel zijn we nog aan het puzzelen met de formatie. Wie
doet welke groep? Wat is de beste plek voor welke leerkracht? We zijn helaas iets
achteruit in ons leerlingen aantal.
Ook zijn we de officiële documenten voor komend schooljaar aan het schrijven, de
nieuwe jaarplanning aan het maken en dit schooljaar aan het afronden.
Gisteren en vandaag waren dagen met allerlei bijzondere lessen, daar leest u meer over
verderop in deze nieuwsbrief. Groep 8 heeft nu echt een start gemaakt met de
eindmusical; schoolreisje en schoolkamp komen eraan.
Er is nog genoeg te doen! En tijdens al die drukte gaan de gewone lessen ook gewoon
door, worden er Cito’s afgenomen en wordt er gewerkt aan een thema afsluiting.
( voor in de agenda: donderdagavond 13 juni om 18.30 uur)
Zo’n laatste periode begint het altijd een beetje te gonzen in de school. Het is wat
spannender, drukker en gehaaster. Maar, het blijft altijd school, het blijft leuk en er
wordt hard gewerkt.
En dat is toch wat we graag zien!
Vriendelijke groeten
Arjanne van Leeuwen
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Kinderburgemeester
Eerder heeft u kunnen lezen dat onze burgemeester mevr. Schaap op zoek is naar een
kinderburgemeester. Abby uit groep 7 heeft het geschopt tot de laatste ronde. In het
stukje hieronder vertelt zij erover.

De burgemeester was in groep 7.
Zij vertelde dat ze voor de eerste keer in de gemeente Renkum op zoek waren naar een
kinderburgemeester.
Ze nodigde alle kinderen uit voor een sollicitatie gesprek.
Ik heb toen een sollicitatiebrief geschreven en bij Juf Arjanne ingeleverd.
Juf Arjanne zorgde ervoor dat de sollicitatiebrief bij de burgemeester kwam.
Toen het tijd was voor de eerste gesprek kwamen er een hoop kinderen 5,6, of 7 kinderen in een
groepje.
In totaal waren er 21 kinderen. Ik had 7 kinderen in mijn groepje.
Eerst kregen we een rondleiding door heel het gemeentehuis, daarna gingen we met z’n allen naar
een zaaltje, daar moesten we een paar vragen over ons zelf beantwoorden en vertellen waarom je
kinderburgemeester wilde worden.
Daarna gingen ze vragen wat voor ideeën we hadden om te veranderen
als kinderburgemeester.
Toen het gesprek klaar was mochten we weer naar huis gaan.
We kregen een paar weken later te horen of we naar het volgende
gesprek mochten komen.
Ik mocht naar het volgende gesprek gaan en ik moest daar een
presentatie voor maken. Toen we daar heen gingen moesten we nog
heel even wachten tot het nieuwe gesprek begon. We waren deze keer
wel alleen met de burgemeester en nog twee andere mensen van het gemeentehuis.
Er waren deze keer maar met vier kinderen uitgenodigd, ik en drie andere kinderen.
Toen ik aan de beurt was mocht ik mijn presentatie laten zien. Ze vonden het een erg leuke
presentatie, de burgemeester zei vier keer dat ik een leuke presentatie had gemaakt.
En ze moesten om twee plaatjes lachen en een van die mensen vond mij heel schattig.
Van deze 4 kinderen gaan ze kiezen wie de kinderburgemeester wordt.
Nu is het nog heel even afwachten of ik het ben geworden of niet.
We horen het voor 29 mei 2019. Dus duimen allemaal!
Groetjes Abby Willemsen

Eindcito
Gisteren hebben de kinderen van groep 8 de uitslag van de Eindtoets groep
8 te horen gekregen en mee naar huis genomen. De kinderen kunnen trots
op zichzelf zijn. Er zijn geen onverwachte scores uitgekomen.
De groep heeft een groepsgemiddelde van 536,9. Dat is een mooie score.
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TTA
U heeft de uitnodiging al ontvangen!
Wegens succes herhaald. Dat was het echt, een succes. De eerste TTA in november werd
goed ontvangen bij ouders en team.
Daarom organiseren wij, team en MR, weer een TTA. Deze Think-talk-along avond staat
in het kader van ouders & school. Op welke manier zijn we betrokken bij elkaar en op
welke manier willen we betrokken zijn bij elkaar. Welke verwachtingen hebben we en
welke ambities. Natuurlijk gaan we op zoek naar concrete uitkomsten die we meteen
kunnen inzetten.
Geeft u zich ook op! Dat kan via info@airborneschool.nl

Digitale geletterdheid
De kinderen van verschillende groepen hebben vandaag en gisteren les gekregen
in het kader van digitale geletterdheid. Ook mediawijsheid kwam hier aan bod.
Deze lessen worden georganiseerd door de bibliotheek.
De kinderen van groep 1 hebben gewerkt met de B-bot. Zij zijn dan al aan
het programmeren en maken een route voor de B-bot.
In groep 3 ging het over Edje Ipadje. Edje komt er in deze les achter dat hij wel
erg veel op zijn Ipad zit. Hij zou eigenlijk meer naar buiten moeten. Hierin leren
kinderen de balans aan te brengen in digitaal spelen vs buiten spelen en
afspraken maken.
De kinderen van groep 7 hebben een les gehad over het gebruik van
What’sApp. Helaas heeft deze groep zelf al ondervonden hoe dat fout kan lopen.
Nog eens aandacht voor goed omgaan met What’sApp en bewust zijn van de
eigen rol kwam dus goed uit.
Slimmer zoeken, goede zoekvragen formuleren was voor groep 8 waar het
omging. Steeds vaker gebruiken kinderen internet als bron. Hoe zorg je er dan
voor dat je snel bij de juiste antwoorden komt?
Kortom, een aantal leuke lessen waarin een hoop is geleerd. Vraag er thuis eens
naar.
Orkest in de school
Vandaag werd de school heel even over genomen door een prachtig orkest. Het
symfonisch leerlingenorkest van Heelsum. Het orkest maakte vandaag een tour langs alle
basisscholen in Renkum. Zo kan iedereen genieten van wat zij kunnen. Thalita, Renske,
Isabelle en Thijmen speelden de sterren van de hemel! Ook zagen we een aantal oudleerlingen spelen dat het een lieve lust was.
De kinderen in het publiek hebben zichtbaar genoten.
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Kunst & cultuur
De kinderen van groep 5 zijn vandaag gestart met de eerste les van een serie
danslessen. Dansdocent Dymfy Vulto leert hen de prachtigste danspassen.
Wie weet ziet u een filmpje van het eindresultaat op Klasbord voorbij komen.
Zwemkampioenschappen
Aanstaande zaterdag, 18 mei, zijn de Zwemkampioenschappen. Dit is al de tweede
ronde. Een team van onze school Alexander, Yassin, Eloise, Vera, Noa en Max

mogen weer gaan strijden voor het zwemkampioenschap.
U kunt ze aanmoedigen in Doelum. De wedstrijden beginnen om 13.00 uur en duren tot
16.30 uur.

Jarig in mei en welkom aan…
1 mei
8 mei
10 mei
14 mei

Joris uit groep 1
Noamy uit groep 8
Kai uit groep 5
Jelle uit groep 1

21 mei
23 mei

Welkom aan….
Sophie, Jim en Guus in groep 1

Juf Karlijn is zwanger!
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Isabel uit groep 8
Djelena uit groep 4
Youp uit groep 3
Danisch uit groep 3
Jenny uit groep 5

