Hart van Diermen
Juni 2018
Veluwewandeltocht
Zaterdag 26 mei hebben als school meegedaan aan de Veluwewandeltocht. We kunnen
terugkijken op een mooie zaterdag met heerlijk weer! Graag willen we iedereen bedanken
die meegeholpen heeft om deze dag een succes te maken.
Tuin
Een week eerder, op zaterdag 19 mei zijn verschillende ouders druk geweest met de tuin.
Heel hartelijk dank voor uw medewerking!
Agenda
Juni
4
8
11
15
18
20
24
28
29

Zwemmen groep 3 en 4
Lesvrije dag
Lesvrije dag
Rens jarig
Zwemmen groep 3 en 4
Meester- en juffendag
Willem jarig
2de rapport mee
Modderdag

Juli
2
2
3
5
9
10
13
15
16
19

Zwemmen groep 3 en 4
Rapportengesprekken
Julian jarig
Rapportengesprekken
Afscheid groep 8
Schoonmaakavond
Barbecue
Sander jarig
Begin zomervakantie
Eva jarig

Uitslag eindtoets
De uitslagen van de eindtoets van groep 8 zijn binnen. We zijn blij met de uitslag. Als we naar
het landelijke beeld kijken, is de uitslag wel onder het gemiddelde. In verband met het
leerlingaantal is dit te verklaren.
Uitslag bijeenkomst woensdag 30 mei
Vorige week woensdag hebben we, samen met het team van school Steenenkamer, de
enquête geëvalueerd die het bestuur heeft gehouden. In deze enquête ging het over
verschillende aspecten die werkstress kunnen opleveren. Eén van de items die meerdere
keren terugkwam was het appen door ouders naar leerkrachten. Hierbij wil ik u vragen of u
alleen telefonisch via school of per schoolmail dingen wil doorgeven/vragen aan de
collega’s.
Uitslag ouderenquête
In de afgelopen maand had u de mogelijkheid om via een enquête aan te geven hoe u
tegen verschillende aspecten van de school aankijkt. Fijn dat voldoende ouders hieraan
hebben meegedaan. Hierdoor krijgen we een beeld wat u als sterke en zwakke punten van
de school ziet. In de komende teamvergadering zullen we de uitslag bespreken en tijdens de
volgende vergadering van de MR zal deze vragenlijst ook een plekje op de agenda krijgen.
Uiteraard hoeft u niet tot zo’n enquête te wachten als er punten zijn die u graag wilt
bespreken. U bent altijd welkom om tussendoor binnen te lopen!
Schoolkorfbal
In de week na de meivakantie hebben verschillende groepen meegedaan met het
schoolkorfbaltoernooi. De kinderen waren erg fanatiek en hebben mooie punten gescoord.
Graag willen we de trainer en begeleider van harte bedanken voor het begeleiden en
trainen van de kinderen.
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Lang weekend vrij
Vrijdag 8 juni en maandag 11 juni zijn de kinderen vrij. De collega’s zullen deze dag(en) wel
op school aanwezig zijn.
Procedure overplaatsing andere basisschool
In het afgelopen jaar hebben wij regelmatig de vraag gekregen of kinderen vanaf een
andere basisschool bij ons een plekje kunnen krijgen. We hebben hiervoor een procedure,
omdat dit toch een belangrijke beslissing is. Om u hier meer inzicht in te geven, hebben we
deze procedure op de website geplaatst. U kunt het vinden onder het kopje ´passend
onderwijs´
Psalmenrooster:
3 juni
10 juni
17 juni
24 juni

Onderbouw
145:7
149:5

Bovenbouw
130:2
138:4
148:3
88:1

Rapport en 10-minuten-gesprekken
Op 28 juni krijgen de kinderen het laatste rapport van dit schooljaar mee naar huis. Op 2 juli
en 5 juli zullen er 10-minuten-gesprekken worden gehouden. Als u vragen heeft over het
rapport of de ontwikkeling van uw kind, kunt u hiervan gebruik maken. U krijgt hiervoor nog
een uitnodiging.
Schoonmaakavond
Op 10 juli hopen we weer aan de schoonmaak te gaan. Wilt u zelf doeken en een emmer
meenemen? Vele handen maken licht werk. Voor drinken en wat lekkers wordt gezorgd! U
kunt ‘s avonds helpen vanaf 19:00uur, als u liever overdag komt helpen, kan dat ook. We
hopen dat veel ouders kunnen komen, zodat we volgend jaar weer een frisse start kunnen
maken. We zijn ook op zoek naar ouders die thuis dingen schoon willen maken. U krijgt
hierover nog meer informatie. Verschillende ouders hebben zich al via de takenlijst al
opgegeven, als u dat nog wilt doen kan dat via een mailtje naar d.kraaijeveld@cnsputten.nl
Nieuwe leerling
We heten Matthias van Bokhorst van harte welkom op onze school!

Vanuit de onderbouw

Logopedie
Juf Paula is er dinsdag 12 juni en maandag 25 juni.
Reservekleding
Heeft u nog korte broeken liggen die te klein / over zijn voor jongens, dan zijn ze welkom op
school voor onze ‘ongelukjes’ kast. Voor de meisjes kunnen we ook nog rokjes gebruiken. U
kunt de kleding inleveren bij een van de juffen van de onderbouw. Alvast bedankt!
Speelgoedmorgen
A.s. vrijdag is het weer speelgoedmorgen. Uw kind mag speelgoed van huis mee naar school
nemen.
Prietpraat ☺
Emma: ‘Dit woord was lekker makkelijk, ik heb het van het bord afgespiekt.’

Vanuit de bovenbouw
Topondernemers
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Op dit moment werken we met topondernemers aan twee nieuwe thema's: Reizen en de
onderwaterwereld. Het thema reizen behandelen we op dinsdagmiddag en het thema
onderwaterwereld op donderdagmiddag, dit doen we samen met de onderbouw. We
hebben al presentaties gehoord over: vissen en kikkers, haaien en dolfijnen.

Vanuit de MR
Beste ouders,
Afgelopen vrijdag 1 juni om 12:30 uur sloot de stembus voor de stemming van een
nieuw MR-lid voor de oudergeleding.
Direct na sluiting hebben we de stemmen geteld. De telcommissie bestond uit dhr. Aalt van
Bokhorst en mw. Ria Ossendrijver
Zij telden in totaal 26 stemmen. De uitslag is als volgt:
Mw. Marlies van Duijn - 16 stemmen
Dhr. Philip Vijfhuize
- 10 stemmen
Daarmee is Mw. Marlies van Duijn verkozen als MR-lid in oudergeleding.
De kandidaten zijn inmiddels op de hoogte gesteld.
Namens de MR wil ik Marlies welkom heten in de MR en Philip bedanken voor zijn
kandidaatstelling. Het is bijzonder voor een kleine school om MR verkiezingen te hebben en
hier spreekt dan ook grote betrokkenheid van ouders uit bij de school. Dat blijkt tevens uit het
aantal stemmers, ook daar hartelijk dank voor. Als laatste wil ik de telcommissie bedanken
voor het tellen van stemmen.
Met vriendelijke groet,
Namens de MR BmdB “Diermen”
Wieger Jan Schaap
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