Agenda
do
11 apr
vrij
12 apr
ma
15 apr
Week 16
15 t/m 19 april

Inloopavond thema 17.30 – 18.30 uur
Koningsspelen
Infoavond Lela, 19.30 uur
Entreetoets groepen 7
Eindcito groep 8

Vervangingen
do
11 apr

Juf Annet (1d) wordt vervangen door juf Dagmar

Koningsspelen 2019
Op vrijdag 12 april vieren wij op de Bundertjes de Koningspelen.
De kinderen worden die dag gewoon om 8.30 uur op school verwacht. We starten met een gezamenlijk
ontbijt in de klas. Hiervoor vragen wij de kinderen bestek, een bord en beker mee te nemen (voorzien van naam en in een tas of plastic zak). Fruit en drinken voor tussendoor mogen ze gewoon meebrengen.
Naast ontbijten, zullen de kinderen die dag ook spelletjes gaan doen.
Het zou leuk zijn als de kinderen in blauwe, witte, rode of oranje kleren willen komen met sportieve
schoenen. We hopen op een gezellige, sportieve dag met mooi weer!
De schooldag eindigt voor iedereen gewoon om 12.30 uur.
Andere samenwerkingspartner in het Kindcentrum
Enige tijd geleden heeft Spring laten weten dat ze willen gaan stoppen met de samenwerking binnen
Kindcentrum de Bundertjes. Gelukkig kunnen we jullie melden dat we een nieuwe samenwerkingspartner hebben gevonden. Al het aanbod (peuters, dagopvang, VSO/BSO en TSO) blijft gewoon bestaan
op de Bundertjes. Met ingang van 5 augustus/schooljaar 2019-2020 zal Kindcentrum Lela al deze diensten aan gaan bieden. Op 15 april (start om 19.30 u) is er een bijeenkomst voor een persoonlijke kennismaking en nadere informatie gepland.
Juf Astrid neemt afscheid
Na 10 jaar bij Kinderopvang Spring gewerkt te hebben, heb ik de keuze gemaakt te gaan stoppen.
Een lastige, maar weloverwogen keuze!
Vanwege de vele veranderingen bij de organisatie en de visie van Spring Kinderopvang die zoals er
aangegeven is niet meer past bij het intergrale kindcentrum heeft mij doen nadenken en ervoor gezorgd
dat ik een beslissing kon nemen.
Met veel plezier en enthousiasme heb ik op de peuterspeelzaal binnen Kindcentrum De Bundertjes
gewerkt. Ik vond het ontzettend fijn dat ik veel kinderen samen met hun ouders heb mogen begeleiden
om de stap naar de basisschool te maken. De prettige samenwerking met het team, zodat er een goede doorgaande lijn was. Ik zal dit zeker gaan missen.
Per 1 mei ben ik niet meer werkzaam voor Spring, vanwege de meivakantie ben ik in de week van 15
april voor het laatst aanwezig op de peuterspeelzaal. Ik hoop alle ouders en kinderen van de peuterspeelzaal in deze week persoonlijk gedag te kunnen zeggen.
Ik wil alle kinderen, ouders en collega’s via deze weg bedanken voor de fijne jaren op De Bundertjes.
Verder wens ik iedereen heel veel succes voor de toekomst.
Veel liefs, juf Astrid
Oproep Oudervereniging
Onze oudervereniging is per volgend schooljaar dringend op zoek naar een nieuwe penningmeester.
Houd je van rekenen en getallen, kun je 5 of 6 avonden per jaar tijd vrij maken om te vergaderen?
Wil je iets voor de leerlingen en onze school betekenen? Dan is dit je kans!
Heb je nog vragen? Meldt of vraag het via emailadres ouderverenigingdebundertjes@obsh.nl en een
van de leden van onze oudervereniging kan dan contact met u opnemen.

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

Sportdag Onderbouw 2019
Zoals in onze jaarkalender heeft kunnen zien staat de sportdag voor de groepen 1 t/m 4 gepland op
woensdag 29 mei. De sportdag is verzet naar woensdag 12 juni.
Volgende week krijgen de kinderen een brief met verdere informatie en een aanmeldstrookje voor ouderhulp mee naar huis.
Groepen 1, 2 en 3
Inloopavond
Aanstaande donderdag is het natuurlijk ook in onze kleutergroepen en groepen 3 inloopavond. De kinderen zijn hier heel enthousiast over en staan te trappelen om te laten zien wat ze allemaal geleerd en
gemaakt hebben over het thema ‘Ridders en prinsessen en ‘piraten’. U bent meer dan welkom!
Kijkles
Inmiddels hebben we al enkele danslessen van Taal-en rekendans gevolg van Studio Swing.
De kinderen worden op een speelse manier in beweging gebracht waarbij ze in aanraking komen met
talloze taal-en rekenbegrippen. Op donderdag 18 april is de laatste les ook meteen een kijkles.
U bent van harte welkom om te komen kijken naar de les van uw kind. De les zal worden gegeven in de
speelzaal. U hoeft zich van tevoren niet aan te melden.
Hieronder kunt u zien hoe laat de klas van uw kind aan de beurt is.
Wij hebben een nieuwe vloer dus verzoeken wij u om binnen te komen op schoenen zonder hakken of
op sokken.
8.45 - 9.15 uur groep Instroom 1/2d
9.15 -10.00 uur groep 1/2a
10.15 -11.00 uur groep 1/2b
11.00 -11.45 uur groep 1/2c
13.15-14.00 uur groep 3a
14.00-14.45 uur groep 3b
Groepen 5
A.s. vrijdagochtend mogen de kinderen gezelschapsspelletjes meenemen.
Graag in een plastic tas. Kinderen zijn verantwoordelijk voor hun eigen spel.
Deze gaan we na het koningsontbijt spelen.
Groepen 7
Verkeersexamen
Gisteren stond de fietsenkeuring voor groep 7 op het programma. Heel veel
fietsen werden meteen goedgekeurd. Aan een aantal fietsen moest nog iets
worden gedaan. In dat geval heeft uw kind een briefje mee naar huis gekregen met daarop beschreven wat moet worden aangepast. Zorgt u ervoor dat
dit voor het praktijkexamen van 21 mei gebeurd is? Alleen met een goedgekeurde fiets mag uw kind aan het fietsexamen deelnemen.
Entreetoets
Volgende week dinsdag, woensdag en donderdag maken de kinderen van groep 7
de Entreetoets. Vandaag heeft uw kind een informatiefolder mee naar huis gekregen
waarin u over de opzet, het afnemen en de rapportage kunt lezen.
Via verschillende sites kunnen kinderen thuis ook oefenen met de vraagstelling van
de Entreetoets.
http://www.kids4cito.nl/entree.html
https://cito-oefenen.nl/groep7/index.html
http://www.meestermichael.nl/leerlingen/7%20start.html
https://oefensite.rendierhof.nl/
We hebben begrepen dat de GGD op dit moment begonnen is met het oproepen van kinderen voor het
jaarlijkse bezoek dat voor groep 7 kinderen gepland staat. Een aantal kinderen heeft een uitnodiging
ontvangen voor tijdens de Entreetoets. We zouden u willen vragen om te overwegen - indien dit voor u
mogelijk is - eventueel in overleg met de GGD een ander moment te kiezen. Wij denken namelijk dat
het voor alle kinderen prettig is (i.v.m. instructie en zorgvuldig gekozen toetsmomenten) om de toets te
maken op het moment dat daarvoor gepland staat.
Kinderdisco
Er is weer disco op vrijdag 12 april van 19.00 tot 21.00 uur in wijkcentrum De Boerderij.
Entree € 0,50 en consumptie € 0.75.

