Beste ouders en andere belangstellenden,
Vorige week vernamen we dat de blijde verwachting
bij familie Polderman - van ’t Leven veranderd is in
verdriet. Het kindje is na bijna 30 weken
zwangerschap overleden. We wensen Jacolien en
Theo, met hun kinderen Liam en Chloë, heel veel
sterkte toe! Laten we met dit gezin meeleven en
voor hen bidden.
Zoals gebruikelijk ontvangt u in juni de
eindejaarsbrief met heel veel informatie over de
laatste periode van het schooljaar én alweer
informatie voor het nieuwe schooljaar. Nog enkele
weken en het is zomervakantie. Wat is het jaar snel
gegaan! Neemt u even de tijd om alles goed door te
lezen?

Agenda en actiepunten:
Tip: Bewaar deze nieuwsbrief tot begin
volgend schooljaar!
 21 juni High-tea groep 7/8
 27 juni Verkeersexamen Praktijk
 28 juni Verjaardag juf Ineke
 6 juli Patat eten kleuters
 12 juli Etentje groep 8, tassen
meenemen!
 13 juli Groep 0 t/m 7 tassen
meenemen!
 13 juli Afscheid groep 8
 14 juli Laatste lesdag, ‘s
middags vrij
 14 juli uitruimen lokalen
 28 aug 1e schooldag
 11 sept informatieavond 6/7/8

Sportdag
Tijdens de sportdag van de gemeente Reimerswaal
op 1 juni hebben alle kinderen meegedaan. Voor de
kleutergroep was een heus springkussen geregeld,
kinderen van groep 3-4 konden daarvan
meegenieten en gingen ook naar de gymzaal. De
kinderen van groep 5-6 waren op het sportveld en in
de sporthal in Kruiningen te vinden en deden daar
allerlei spelactiviteiten.
Groep 7/8 heeft in en om ‘’Den Inkel’’ activiteiten
uitgevoerd. Het was een super geslaagde dag, we
hopen volgend jaar weer mee te doen! We zijn alle
ouders dankbaar die tijdens deze dag geholpen
hebben!
Schoolreis
Op woensdag 7 juni zijn we met elkaar op
schoolreis naar Diergaarde Blijdorp geweest. Het
was een hele gezellige dag. Gelukkig was het niet
te koud/nat en hebben we heel veel dieren kunnen
bewonderen. Wat heeft God alles mooi geschapen!
Op de terugweg was het een chaos op weg. We
arriveerden met ruim 2 uur vertraging weer in
Rilland. Ondanks de file heeft iedereen genoten!
Iedereen die een bijdrage geleverd heeft aan de het
slagen van deze schoolreis, hartelijk bedankt!
Schoonmaakavond
Op 12 juni is de jaarlijkse schoonmaakavond
geweest. Wat is er veel gebeurd. Iedereen die
hieraan heeft meegeholpen, hetzij op school of
thuis, heel hartelijk dank!
High-Tea
On Wednesdaymorning June 21, the students of
grade 7/8 have a High Tea. They have deserved
this by doing their best during English lessons.
We are looking for a mother who wants to bake
something in the oven. Can you probably help? Ms.
Corine will send you an e-mail when she needs
some help. This morning it is not necessary to take
food or drinks with you to school.
Verjaardag
Op D.V. woensdagmorgen 28 juni viert juf Ineke
haar met groep 3/4. De kinderen hoeven die
morgen geen eten/drinken mee te brengen.
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Verkeersexamen 27 juni
Op dinsdag 27 juni is in Rilland het Praktijk
verkeersexamen. De tijden zijn gewijzigd!
De ouders die helpen worden om 9.30 uur verwacht
bij de parkeerplaats van de Ger. Gem. kerk. Zij
ontvangen daar instructie en de materialen. De
kinderen van de Zandbaan gaan om 09.35 van
start. Succes toegewenst!
Tassen meenemen!
Op donderdag 13 juli krijgen alle kinderen (behalve
van groep 8) hun schriften, werkboeken en andere
gemaakte werkjes mee naar huis. Geeft u uw
kinderen in deze laatste schoolweek een paar
stevige, grote tassen mee?
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Remwegdemo 30 juni
Aan het einde van deze maand wordt er een
bijzondere gastles gegeven: De remwegproef!
Deze remwegproef is bedoeld voor kinderen van
groep 7 en 8. Onderdelen zijn: afstand schatten,
snelheid schatten, uitleg over reactieseconde,
remweg van een auto bij een noodstop met 30 km/u
en één met 50 km/u. Er wordt ook ingegaan op hoe
de leerlingen deze kennis kunnen gebruiken bij hun
deelname aan het verkeer (bijv. bij oversteken).

Afscheid groep 8
Op donderdag 13 juli nemen we ‘s morgens als
school en bestuur afscheid van de kinderen van
groep 8. De kinderen van groep 8 mogen die
morgen verkleed op school komen. De ouders van
de kinderen van groep 8 worden van harte
uitgenodigd om bij dit afscheid aanwezig te zijn. We
verwachten u om uiterlijk 9.15 uur op school.
Om 10.15 uur is deze bijeenkomst afgelopen en
hebben de kinderen van groep 8 al vakantie.
Laatste dag
Op vrijdag 14 juli ontvangen de kinderen ‘s morgens
hun rapport. Ook krijgen ze de uitdraai met
grafieken van de toetsuitslagen mee. De kinderen
van groep 3 t/m 7 mogen deze dag ook een
bordspel meenemen. Aan het einde van de ochtend
zullen we met elkaar het schooljaar afsluiten. De
school is ‘s middags gesloten. De zomervakantie
begint dan en na zes weken verwachten we alle
kinderen weer op school op maandag 27 augustus!

Patat eten
Op donderdag 6 juli mogen de kleuters op school
blijven eten. Ze hoeven geen eten mee te nemen
want verschillende moeders zorgen voor patat. De
kinderen zullen er vast van genieten! Alle moeders
die helpen met het bakken, alvast hartelijk bedankt!
Juf Helma neemt nog contact met u op. De kinderen
van de kleutergroep zijn deze dag om 14.00 uit!
Uitje
Op dinsdagmiddag 11 juli hebben de kinderen van
groep 7/8 een uitje. Van de juf of meester horen de
kinderen t.z.t. waar de reis naar toe zal gaan.
Vrije ochtend
Op woensdag 12 juli zijn alle kinderen vrij. We
hopen dan als team diverse zaken af te ronden en
te vergaderen.
Etentje groep 8
Op woensdag 12 juli hebben juf Corine en meester
Schipaanboord met de kinderen van groep 8 het
'traditionele' etentje op school. De kinderen worden
die dag om 17.00 uur op school verwacht met een
grote tas. Ergens rond 19.00 uur komen ze weer
naar huis.
Psalmrooster/vakanties
Net als vorig cursusjaar zullen wij er voor zorgen dat
alle ouders een papieren versie van de bladzijden
uit de schoolgids met het psalmrooster én de
vakanties/bijzondere dagen krijgen.
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Biebboeken
Zoals u weet kunt u zonder kosten gebruik maken
van de schoolbibliotheek. Dit jaar is het uitlenen wel
erg aantrekkelijk! Tijdens de vakantie mogen de
kleuters twee boeken lenen. De kinderen van groep
3 t/m 8 mogen vier boeken tijdens de vakantie
meenemen naar huis. Na de vakantie zien we graag
de boeken weer terug en geldt weer de regel: 1
boek per kind, per keer en omruilen zo vaak je wilt.
Schoolgids
Ook het komende schooljaar werken we opnieuw
met een digitale versie van de schoolgids. Dat
betekent dat alle ouders de nieuwe schoolgids via
de e-mail krijgen zodra deze klaar is. Naar
verwachting zal dat in de laatste week van dit
schooljaar zijn. Daarnaast wordt de schoolgids als
een PDF-bestand op onze website geplaatst. Als u
wat wilt weten, kunt u dus gemakkelijk via de
website de schoolgids raadplegen.
Gym en handvaardigheid in groep 3
Als kinderen in groep 3 gaan gymmen, gebeurt dat
in de gymzaal. Het is zeer aan te bevelen dat uw
kind dan gymschoenen draagt. Omdat u deze
waarschijnlijk in de vakantie zult aanschaffen: let u
erop dat de schoenen lichte zolen moeten hebben?
Dus: lichtgrijs, wit o.i.d. Ook is belangrijk voor uw
kinderen dat de schoenen makkelijk sluiten en
soepel zijn.
In groep 3/4/5 dragen de kinderen bij
handvaardigheidslessen waarbij lijm en/of verf wordt
gebruikt een schort. Een oud, dik overhemd met
elastiekjes in de mouwen voldoet prima. Wilt u daar
voor zorgen en het één van de eerste dagen na de
zomervakantie meegeven?
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Schoolzwemmen
Het zwemonderwijs wordt volgend jaar opnieuw
gegeven op dinsdagmorgen om de 14 dagen. Dit
vindt plaats in de oneven kalenderweken. Dat kan
betekenen dat, in geval van een vakantie van een
week, de kinderen twee schoolweken achter elkaar
wel of niet schoolzwemmen hebben. Let dus op de
nummers van de weken! In het overdekte instructiebad ‘Den Inkel’ te Kruiningen krijgen de groepen
4 en 5 op verschillende niveaus les. Het is van groot
belang dat de kinderen van deze groepen op deze
dinsdagochtenden om 08.10 uur op school zijn. Het
vervoer gaat per bus en er wordt een bijdrage van
€ 3,00 per leerling, per keer gevraagd. Totaal is dat
€ 60,00 per kind, per jaar. In de loop van het nieuwe
cursusjaar heeft u de gelegenheid om dit bedrag te
voldoen.

Vragenlijst
Er is op 13 juni via Parnassys een vragenlijst
uitgezet over de nieuwe schooltijden. We hebben
het voornemen om de schooltijden iets te wijzigen.
Graag willen we weten welke voorkeur u heeft. Tot
en met maandag 20 juni kunt u die invullen in het
ouderportaal. Graag uw reactie, zodat we een goed
beeld krijgen van uw wensen en we dit mee kunnen
laten wegen in de besluitvorming. Inmiddels heeft
bijna de helft van de ouders al gereageerd, fijn!
Nieuws uit de Medezeggenschapsraad
In de medezeggenschapsraad waren aan het eind
van dit schooljaar twee leden aftredend en
herkiesbaar.
Elk lid is na twee jaar aftredend. Het ene jaar de
voorzitter en penningmeester, het andere jaar de
algemeen adjunct en de secretaris.
Unaniem werden voor de oudergeleding Jantine
Polderman, algemeen adjuncte, en uit de
personeelsgeleding Marieke Weststrate,
secretaresse, herkozen.
Zij hebben beiden aangegeven hun functie voor de
komende twee jaar te willen vervullen.
Informatieavond Groep 6/7/8
Op maandag 11 september hopen juf Corine, juf
Marije en meester Schipaanboord een
informatieavond te houden voor alle ouders van
groep 6-8. We hopen, gezien het belang van deze
informatie, dat jullie nu alvast deze datum
reserveren! Na de zomervakantie sturen we de
definitieve uitnodiging.

Groepen volgend jaar
Zoals al eerder genoemd in één van de vorige
nieuwsbrieven, hopen we volgend jaar de
groepenindeling ongewijzigd te laten. Dit kan omdat
we geen onderwijsassistente benoemen voor
woensdag t/m vrijdag.
Op maandag t/m donderdagmorgen krijgen de
leerlingen uit groep 5 en 6 dan weer gezamenlijk les
van juf Marije. Hierdoor ontstaan er kleinere
groepen in groep 3/4 en in 7/8.
Juf Marieke heeft te kennen gegeven wat minder te
willen gaan werken. Met ingang van volgend
cursusjaar is Juf Marieke op vrijdagmorgen bij de
kleuters. Op dinsdagmorgen (eens in de 14 dagen)
gaat ze met groep 4/5 naar de zwemles en voert
daarna nog een aantal andere werkzaamheden uit.
We proberen de vacature eerst intern te vervullen,
mocht dat niet lukken dan hopen we een externe
procedure op te starten. Zodra duidelijk is wie de
lestaak in groep 3/4/5 overneemt, laten we dat aan
u weten.
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Verjaardagen
03-06 Evelyn Verhoeven
10-06 Bjorn Wisse
02-07 Jelle Berting
24-07 Isabelle Bliek
27-07 Karlynn de Goffau
04-08 Jesse Dekker
06-08 Levi van Gilst
19-08 Sem Polderman
22-08 Aron Davidse
25-08 Alexandra Traas
Iedereen (alvast) van harte gefeliciteerd met je
verjaardag! Vergeet je niet de kaart bij meester
Golverdingen op te halen? De kinderen in de
kleuterklas kunnen samen met een ouder of
broer/zus de kaart ophalen.
Juf Ineke is op 26 juni jarig. Alvast van harte
gefeliciteerd!
Toetsen
Begin volgende week zullen de resultaten van de
toetsen verwerkt zijn. U kunt ze zien via het
ouderportaal.
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Conceptrooster vakanties 2017-2018
Voor degenen die alvast willen weten wanneer de
vakanties gepland zijn, publiceren we alvast het
conceptvakantierooster. Het definitieve rooster volgt
nog.
Vakantie:
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Junivakantie
Zomervakantie

Van:
16 oktober
25 december
19 februari
30 maart
23 april
11 juni
9 juli

Tot:
20 oktober
5 januari
23 februari
4 april
4 mei
15 juni
17 augustus

Computers te koop
In verband met de aanschaf van netbooks, hebben
we een zestal desktopcomputers te koop. Het zijn
computers uit 2010, compleet met plat scherm, een
toetsenbord en muis.
Er zit geen garantie of helpdeskondersteuning bij.
Omdat ze nu zijn ingesteld voor ons netwerk,
moeten ze voor thuisgebruik opnieuw geïnstalleerd
worden met behulp van een installatie DVD van
Windows. Die wordt er niet bij geleverd, dus die
moet de koper zelf hebben. Enige
computervaardigheid is daarbij wel handig. De
computers kosten € 25 per set, contant te voldoen.
Wie belangstelling heeft kan zich melden bij
meester Schipaanboord. Wie het eerst komt, het
eerst maalt….
Bedankt!
Ook dit schooljaar zijn weer door diverse mensen
hand- en spandiensten verricht. We willen vanaf
deze plaats graag bedanken: de fluoridemoeder
Annemieke de Voogd, de verkeersouders Wendy
Wisse en Lynette Traas en vertrouwenspersoon Tin
Janszen. Tin Janszen heeft besloten om met dit
werk te willen stoppen. We vinden het jammer, maar
respecteren je besluit! Inmiddels is een nieuwe
vertrouwenspersoon aangesteld. Dit is Hans van
Es. Hij is verbonden aan stichting De Vluchtheuvel
en is vertrouwenspersoon van meerdere Zeeuwse
scholen.

Uitruimen/strippen lokalen
Op vrijdagavond 14 juli en zaterdagmorgen 15 juli
worden de lokalen uitgeruimd. Verschillende vaders
hebben zich al opgegeven, maar we kunnen best
nog een paar extra aanmeldingen gebruiken. Meld
je s.v.p. aan via info@zandbaan.nl.
Vooraankondiging open dag
In de eerste schoolweek organiseren we een open
dag. Graag willen we aan iedereen laten zien wat
het resultaat is van de renovatie. Iedereen is
welkom! Zodra er een datum is vastgesteld,
ontvangt u een uitnodiging.
Ouderbetrokkenheid
Wellicht herinnert u zich het onderzoek
‘’ouderbetrokkenheid’’ wel. In de komende jaren
zullen we aan verschillende aspecten van
ouderbetrokkenheid aandacht gaan besteden.
Opbrengst Hemelvaartsviering
Tijdens de Hemelvaartsviering is het mooie bedrag
opgehaald van € 244,30 opgehaald. Alle gevers,
hartelijk dank!
Financieel project
In de laatste 2 weken van het schooljaar houden we
een (financieel)project. Meer informatie volgt
binnenkort per brief!
Op het moment dat we deze brief meegeven, zijn er
nog ongeveer 4 weken tot de zomervakantie. Ook
tijdens deze weken kan er nog veel gebeuren. We
bidden om bewaring, kracht en zegen. Bidt u mét
ons?
Hartelijke groeten en alvast een fijne vakantie!
Mede namens alle teamleden,
Meester Golverdingen

Ook alle overblijfmoeders willen we niet vergeten.
Hartelijk dank voor jullie inzet! Fijn dat jullie elke
keer weer bereid zijn om met de kinderen te eten!
Ook de ouders die zich telkens weer beschikbaar
stelden bij (buiten)schoolse activiteiten worden heel
hartelijk bedankt voor de medewerking in het
afgelopen jaar. De komende periode vinden er nog
enkele uitstapjes plaats. Dankzij uw medewerking is
het mogelijk dat leerlingen ook buiten de school
(leer)ervaringen kunnen opdoen. Bedankt!
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