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Groepsindeling 2016-2017
Veel ouders wachten met spanning af wat de nieuwe indeling zal zijn. In de bijlage kunt u lezen in
welke groep uw kind(eren) geplaatst is(zijn). Wij hebben zo zorgvuldig mogelijk gehandeld en dit is het
resultaat. Heeft u vragen? Dan kunt u bij de huidige leerkracht terecht. In principe wordt er, zoals
eerder vermeld, niet afgeweken van de gepresenteerde lijst. U krijgt de lokaalindeling, het overzicht
van de groepen, leerkrachten en hun werkdagen en de groepsindeling.
Er is voor het komende schooljaar een aantal opmerkelijke veranderingen te noemen:
 Juf Liesbeth gaat groep 5, de Klavers, doen.
 Juf Odette graat van groep 3 Gladiolen naar de kleuters, groep 1/2 Kikkers.
 Zoals eerder benoemd is juf Rineke vanaf het nieuwe schooljaar niet meer werkzaam voor de
Lea Dasbergschool. Daarvoor in de plaats komt juf Sandra Jansen. Zij zit nog in een reintegratieproces. Tot haar volledige herstel zal Patricia van Kalkeren haar vervangen.
 Met ingang van het nieuwe schooljaar zal meester Joris te Molder weer de vakdocent gym zijn.
 Wij gaan afscheid nemen van een aantal mensen. Wij willen Paula Brinkenberg, Stephan
Zwartkruis, Iris de Vaal, Kim IJbema, Denise Opdenoordt en Maud Husken heel hartelijk
bedanken voor hun inzet.
 De grootste verandering v.w.b. de lokaalindeling is dat beide groepen 8 naar de dependance
gaan. De nieuwe groepen 6 komen op de plaats van de huidige groepen 8.
Doordraaidag
Onze jaarlijkse doordraaidag is op woensdag 13 juli. Deze ochtend gaan de leerlingen kennismaken in
de nieuwe groep van volgend schooljaar. Dit duurt van 11:00 tot 11:30 uur.
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Verrassingslunch
Zoals alle jaren organiseert de TSO een verrassingslunch voor de
leerlingen en leerkrachten. Deze verrassingslunch wordt alle
leerlingen aangeboden. Dit betekent dat op deze dag alle
leerlingen overblijven. Hier is geen overblijfbon voor nodig. Deze
verrassingslunch is op donderdag 14 juli. Zet het alvast in uw
agenda!
Wij werken dan volgens het gewone lesrooster maar deze dag
blijven alle leerlingen tussen de middag op school. U hoeft uw
kind(eren) geen lunch mee te geven. Uiteraard wel iets voor de
fruitpauze.
Laatste schoolweek
Met rasse schreden naderen wij nu het einde van dit schooljaar. Wij zijn begonnen om de laatste
schoolweek te plannen. Het ziet er nu als volgt uit:
Maandag 18 juli:

Lea's got talent (uit elke groep is er één optreden, start om 9.30 uur, ouders zijn
welkom).
Dinsdag 19 juli:
Juffen-/ meestersdag (alle juffen en meesters vieren hun verjaardag en nemen
afscheid van de groep). Meester Paul doet dit op woensdag.
Woensdag 20 juli: De Flitsen (groep 8) spelen hun musical voor de kinderen ('s morgens) en de
ouders ('s avonds).
Donderdag 21 juli: De Astronauten (groep 8) spelen hun musical voor de kinderen ('s morgens) en
de ouders ('s avonds).
Vrijdag 22 juli:
E(lectronica)-dag. De kinderen mogen hun tablet, Nintendo, telefoon o.i.d.
meenemen. Om 12.00 uur: VAKANTIE!
De Graafschap
Dani is zelf niet een opschepper, maar wij van de Gladiolen willen toch graag even aandacht voor
Dani. Natuurlijk heeft hij een enorm talent, maar wat Dani nog meer heeft is doorzettingsvermogen.
Dani zet zich niet alleen voor voetbal in maar ook in de klas voor alles. Dat heeft De Graafschap dus
goed gezien. Talent, maar bovendien een prima inzet. Gefeliciteerd, Dani! Wij zien je vast een keer in
(het) Oranje.
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Voetbal
Een tijdje terug is Tarik zijn derby bal kwijt geraakt. Hij vindt dit erg jammer en
regelmatig kijkt hij bij de gevonden voorwerpen. Helaas heeft hij tot nog toe zijn bal
niet terug gevonden. Op de bal staat zijn naam of de afkorting T.C. Wie o wie heeft
deze bal gezien/gevonden of weet waar deze bal is?
Opbrengst kaartenactie
Dankzij alle verkopers heeft de kaartenactie 2032 euro voor het schoolplein opgeleverd. En een aantal
ouders deed een gift: hartelijk bedankt daarvoor!
In de wandelgangen klonken er wat bedenkingen bij de actie - veel geld gaat naar Mr. Pencil, het zijn
dure kaarten... Daarom een korte toelichting:
Een belangrijk voordeel van de actie was dat die niet al te veel (school)tijd van leerlingen en
leerkrachten vroeg; het schoolprogramma laat dat simpelweg niet toe.
Ook nam Mr. Pencil de schoolpleinwerkgroep een flink deel van het werk uit handen. De
voorbereidingen en fondsenwerving voor het schoolplein vragen een flinke tijdsinvestering van de
werkgroep, en helemaal zelf organiseren van een vergelijkbare sponsoractie had veel extra tijd gekost.
En een belangrijke overweging was natuurlijk de opbrengst: Op deelnemende scholen worden
gemiddeld 5 van de 6 setjes kaarten per leerling verkocht (waardoor er ook minder verspilling is...). Per
leerling dus een gemiddelde opbrengst van 10 euro. Op onze school zou dat zo’n 4000 euro
betekenen. Niet gek, als we dat zouden ophalen, leek ons. Nu is het de helft en dat is natuurlijk ook
een mooi bedrag!
Heel goed gedaan, verkopers!

Binnenkort meer over de stand van zaken rondom het schoolplein. En heb je ideeën over
financieringsmogelijkheden of wil je meedoen met de schoolpleinwerkgroep, laat het ons weten!
Luchtklimaat
Het afgelopen jaar is de school samen met het bestuur en de MR in de weer geweest om het
binnenklimaat van de school te verbeteren. Dit is iets wat al jaren te wensen overlaat. De afgelopen
weken is er hard gewerkt om alle luchtkanalen en installaties zo in te richten dat het klimaat is
verbeterd. Ook zijn er roosters en filters vervangen. De grote luchtzakken in de school zijn gewassen.
Dit geeft voorlopig een beter resultaat. Er worden nog meer aanpassingen gedaan zoals het toevoegen
van frisseluchtkanalen. Hiermee is een eerste stap gezet naar een schoner luchtklimaat. In het nieuwe
schooljaar zal er opnieuw gemeten worden of het voldoet aan alle eisen. De MR ziet hierop toe.
Op zoek
De werkgroep Natuniek is nog op zoek naar:
-

Lege schone jampotjes (met en zonder deksel)
Röntgenfoto’s, wie o wie kan ons daar aan helpen?

Graag inleveren bij de leerkracht van uw kind.
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Woordenschat
Tijdens de CITO-toets laten sommige kinderen van groep 3 de Gladiolen niet alleen zien wat zij op
school geleerd hebben, maar ook welke woorden zij al in hun woordenschat hebben! Is het niet
kunstig?

Mad Science
De kinderen uit groep 3 de Gladiolen hebben met Mad Science allerlei proefjes mogen doen. Zij keken
naar moleculen en of er een reactie of geen reactie plaatsvond. Zij hebben kneedgum/putty mogen
maken. En omdat het hele jaar het lokaal van de Gladiolen beschikbaar gesteld werd, was de les
gratis! De kinderen en juf Odette vonden het heel leuk.
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Nog even dit.......
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