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Agenda 

● dinsdag 18 juni: OR vergadering 
● dinsdag 25 juni: spreekuur schoolarts op de PWA 
● donderdag 27 juni: spreekuur STIB op de PWA 
● maandag 1 juli: MR vergadering 
● woensdag 3 juli: studiedag PWA, alle kinderen zijn vrij 
● donderdag 11 juli: opvoering musical groep 8 
● vrijdag 12 juli: wisseluurtje van 8.30 - 9.30 
● maandag 15 juli: schoolreisje groep 1 t/m 7 
● dinsdag 16 juli: derde rapport af halen tussen 16.30 en 17.30 
● dinsdag 16 juli: afscheidsavond groep 8 
● woensdag 17 juli: 10.00 uur uitzwaaien groep 8 
● vrijdag 19 juli: 12.30 start zomervakantie, tot 2 september 
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Groepsindeling 2019-2020 
In deze tijd van het schooljaar is iedereen 
benieuwd naar de groepsindeling in het nieuwe 
schooljaar. We zijn bijna rond met de indeling. 
We moeten dit ook binnen onze stichting goed 
met elkaar afstemmen voor we de indeling 
bekend kunnen maken. De laatste eindjes 
worden nu aan elkaar geknoopt. We hopen in 
later in juni de indeling bekend te kunnen 
maken. 
 
Leerlingenraad 
De leerlingenraad is inmiddels 2 keer bij elkaar 
geweest en binnenkort staat de derde 
bijeenkomst gepland. De kinderen hebben mee 
kunnen denken over de invulling van nieuwe 
rapporten. Hun input was zeer waardevol en zal 
bij het vormgeven van de rapporten 
meegenomen worden.  
De kinderen is ook gevraagd na te denken over 
de verdere vormgeving van de schoolkrant. 
Willen we dit behouden of willen we voor de 
kinderen een andere vorm gaan kiezen? 
De leden van de leerlingenraad zijn heel 
fanatiek en proberen hun rol dan ook serieus 
neer te zetten. 
 
Gevonden voorwerpen 
De winter is al lang voorbij maar we hebben 
helaas nog een flinke stapel aan jassen, dassen 
en andere kleding die we graag weer terug 
willen geven aan de rechtmatige eigenaren. De 
bak met gevonden voorwerpen staat op het 
groene plein. Kijk er gerust in of er nog iets 
bekends te halen is. Aan het einde van het 
schooljaar gaat alles wat overblijft naar het 
goede doel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activiteiten groep 8 
Het kamp van groep 8 zit erop. Het waren wederom 
een paar fantastische dagen waarin de kinderen en 
de begeleiders veel plezier aan elkaar hebben 
beleefd. Het thema was de Luizenmoeder. 
Momenten om nooit meer te vergeten. Foto’s zullen 
nog op de website komen. 

Voor groep 8 de allerlaatste weken van hun 
basisschool. In deze weken zal hard geoefend 
worden aan de musical. Ze willen zich natuurlijk 
aan het einde van het schooljaar van hun beste 
kant laten zien. 
Ook staat ze nog een weekje VO te wachten. 
Tijdens deze week krijgen ze les alsof ze al op het 
VO zitten. Dat betekent wisselende uren van 
wisselende docenten (o.a. ouders die  
vanuit hun expertise een les komen geven). 
Altijd weer een leuke manier om de kinderen 
kennis te laten maken met het VO.  
 



The daily mile 
The Daily Mile is een Schots beweeg-initiatief 
wat ook in Nederland is geïntroduceerd. Het 
idee van The Daily Mile is dat alle kinderen van 
de klas dagelijks tijdens schooltijd vijftien 
minuten een rondje om de school (hard)lopen. 
Het doel dat hiermee wordt beoogd is dat 
kinderen dagelijks vijftien minuten meer 
bewegen en daarmee fitter worden. 
Dit heeft groep 8 geïnspireerd om dit schooljaar 
elke middag rond twee uur geen 15 maar wel 5 
min. rondjes te rennen/lopen op het schoolplein. 
De andere groepen zijn hierdoor aangestoken 
en inmiddels rennen ook de groepen 5, 6 en 7 
een “mile” op het schoolplein. 
Meer bewegen is gezond en zorgt voor meer 
zuurstof in de hersenen, waardoor de kinderen 
daarna weer opgefrist verder kunnen. 
 
Avondvierdaagse 
Ondanks dat het vakantie was hebben alsnog 
veel kinderen met hun ouders deelgenomen 
aan de avond4daagse in Culemborg. Het was 

Dappere dino’s 
In de bijlage een flyer van de cursus dappere 
dino’s van de GGD. 
Dappere Dino’s is een groepstraining voor 
kinderen van 6-8 jaar van wie de ouders zijn 
gescheiden. De training leert kinderen beter 
omgaan met veranderingen tijdens en na de 
scheiding. Het verbeteren van de mentale 
weerbaarheid staat voorop. 
 
Speelleergroep PEUTERRIJK 
 
Voor kinderen van 2 - 4 jaar. Voor meer 
informatie en aanmelding van peuters graag 
contact opnemen met SKLM. 
 
0344-603087, info@SKLM.nl 
Of loop even binnen bij Peuterrijk, het lokaal op 
het gele plein in de school 

4 dagen een gezellige boel met een mooie 
afsluiting op de markt in Culemborg en 
persoonlijke aandacht van de burgemeester.  
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