April 2016
 Op vrijdag 22 april staat het schoolleven in het teken van de Koningsspelen. De dagindeling
bij de verschillende groepen ziet er als volgt uit:

-

Groepen 1/2: Doorlopend rooster tot 14.00 uur met koningslied, spelletjescircuit en
koningsontbijt om 12.00 uur
Groepen 3/4: Koningsontbijt, koningslied en om 09.20 uur vertrek naar speelpark Tunfun
Groepen 5/6: Doorlopend rooster tot 14.00 uur. Om 08.20 uur vertrek naar Opperdam
voor gezamenlijk lied en sportprogramma en na afloop koningsontbijt in school.
Groepen 7/8: Koningsontbijt, koningslied en ’s middags naar Opperdam.

De Sportkoepel organiseert voor de vierde keer de Billy’s Koningsspelen voor 1500 kinderen
in Volendam uit de groepen 5 t/m 8. Ouders zijn van harte welkom om op deze dag een kijkje
te nemen bij de talloze sportactiviteiten.
 Onze school eindigde onlangs als
tweede tijdens het plaatselijke
schaaktoernooi. Door een foutje in
de scoreverwerking leek onze
schaakploeg buiten de prijzen te
vallen maar gelukkig voor Mike,
Jordy, Yanick, Frenk en Gwen uit
groep 5 werd de fout ontdekt en
gecorrigeerd.
 In onze nieuwsbrief van oktober
2015 stond vermeld dat het bestuur de intentie had om de Zuidwester op termijn te laten
fuseren met de Springplank of de Spinmolen. Inmiddels is ook de Petrusschool in zicht
gekomen als mogelijke fusiepartner en onlangs is hierover een gesprek gevoerd met de MR
van onze school. Op maandag 23 mei komen onze MR-leden weer bij elkaar om de
consequenties voor de organisatie, het personeel en het onderwijs met elkaar te bespreken.
 Ferdinand de Boer neemt aan het eind van dit schooljaar afscheid van onze MR omdat hij
volgend jaar geen kinderen meer op school heeft. We willen hem bedanken voor zijn
jarenlange betrokkenheid bij het onderwijs op onze school. We zijn op zoek naar een opvolger
en willen geïnteresseerde ouders hierbij vragen om zich vóór eind april via de schoolmail aan
te melden. Bij meerdere kandidaten worden er verkiezingen gehouden.
 De schoolfotograaf bezoekt op maandag 25 april onze school en we verwachten dat foto Kino
de foto’s half mei naar de school zal opsturen. In de ochtend worden de individuele portretjes
en groepsfoto’s gemaakt en om 13.15 uur de gezinsfoto’s. Evenals vorig jaar zitten er vier
foto’s in elk mapje en kunt u zelf beslissen hoeveel u er wilt houden. De gezinsfoto is gratis
mits men het complete pakketje afneemt. De betaling geschiedt aan de hand van een

machtiging, die wordt bijgesloten. Deze machtiging moet worden ingeleverd bij de klassen
leerkracht tegelijk met eventuele retourfoto’s of nabestellingen.
 Gisterochtend vond de communieviering plaats van de kinderen van groep 4. Het zag er
weer allemaal weer feestelijk uit in een mooi versierde kerk. We willen hierbij de leerkrachten
en ouders bedanken die de afgelopen weken actief betrokken zijn geweest bij de organisatie,
de voorbereidingen en de H.Mis.

 Afgelopen vrijdag ging de cursus jeugd-EHBO van start voor de leerlingen van onze groepen
8A en 8B. In samenwerking met de plaatselijke EHBO-vereniging zijn er acht vrijdag
middagen gepland met een afsluitend examen eind juni. We wensen iedereen veel succes en
we zijn blij met dit mooie initiatief.
 In samenwerking met de stichting Jantje Beton worden er momenteel initiatieven ontplooid
om de inrichting van de schoolpleinen in Volendam te verbeteren. Er is op onze school een
commissie gevormd van enthousiaste ouders en leerkrachten, die ook de kinderen zullen
betrekken bij de herinrichting van hun speelplein. Het schoolbestuur heeft er impulsgelden
voor beschikbaar gesteld en we hopen dat de eerste resultaten in de loop van het volgend
schooljaar al zichtbaar zullen zijn.
 Schoolregel van de maand: ‘Voetballen op het gras, alleen als het van de juf of meester mag.’
 Agenda
-

20-04
22-04
22-04
25-04
26-04
27-04
09-05
10-05
17-05
23-05
26-05
06-06
07-06
10-06
14-06
24-06

Juffendag groepen 1/2
Koningsspelen
Schoolreisje gr. 3 / 4
Schoolfotograaf
Boerderijbezoek gr. 5AB
Vakantie
Natuurpad gr. 7B
Natuurpad gr. 7A
Volendammerochtend gr. 8B
MR (fusie)
Schoolreisje gr. 1 / 2
Luiscontrole
Concertgebouw gr. 7ABC
Afscheid meester Dick
Schoolreisje gr. 5 / 6
Schoolreisje gr. 7ABC
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