obs De Phoenix
Week 22 - 2018
Beste ouder(s)/verzorger(s),
In deze nieuwsbrief informeren we u onder andere over ons schoolproject Blink, het
ondernemerschap van de groepen 7/8 en de inhoud van de trotsweken. Ook blikken we terug op een
feestelijke leerkrachtenverjaardag, onze deelname aan de regionale zwemkampioenschappen en het
praktisch verkeersexamen van de groepen 7. Volgende week start de avondvierdaagse. We wensen
alle deelnemers alvast veel wandelplezier!
Groet,
Het team van de Phoenix
Locatie Sint Pancras

Kalender mei en juni
Maandag

28 mei

Start trotsweken t/m 15 juni

Donderdag

31 mei

NSCCT groep 6

Zaterdag

2 juni

Oud papier (Sperwer)

Maandag

4 juni

Start Cito-toetsweken (t/m 21 juni)

Dinsdag

5 juni

Start Avondvierdaagse (t/m 8 juni)

Zaterdag

9 juni

Oud papier (Kerkplein)

Zondag

17 juni

Vaderdag

Maandag

18 juni

Start evaluatiegesprekken (t/m 6 juli)

Dinsdag

19 juni

OR-vergadering

Donderdag

21 juni

Afsluiting schoolproject Blink (16.00-17.00 uur)

Vrijdag

22 juni

Studiedag team (de kinderen zijn vrij)

Maandag

25 juni

Studiedag team (de kinderen zijn vrij)

Woensdag

27 juni

Kamp groep 8 (t/m 29 juni)

Schoolnieuws
Trotsweek
Deze week zijn de trotsweken gestart. Dit betekent dat we in deze periode expliciet met de kinderen aandacht
besteden aan dingen waarop zij trots kunnen en mogen zijn. Dit kunnen vaardigheden, bereikte resultaten,
processen en ontwikkelingen zijn. Door hier met de kinderen extra aandacht aan te besteden leren kinderen
zich meer bewust te worden van hun eigen kennen en kunnen. Van hieruit kunnen de kinderen zichzelf nieuwe
doelen leren stellen die weer in het portfolio worden opgenomen. Met behulp van de trotsweken willen we
onder meer het eigenaarschap voor het eigen leerproces bij de kinderen stimuleren.

Schoolproject Blink
Vanaf dit schooljaar werken wij met de methode Blink voor onze wereldoriënterende vakken. In alle groepen
wordt op dit moment aan een bepaald thema, behorende bij de methode, gewerkt. We willen u hierbij alvast
uitnodigen voor de afsluiting van dit project. Op donderdag 21 juni van 16.00 tot 17.00 uur willen we u graag in
de verschillende groepen laten zien wat wij hebben geleerd. Binnenkort ontvangt u meer informatie over het
project en de bijbehorende afsluiting, maar u kunt de datum alvast noteren in uw agenda.
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Ondernemerschap groep 8
De kinderen van groep 7/8 worden sinds dit schooljaar vanuit ondernemerschap betrokken bij de
voorbereiding van het kamp. In de groepen worden plannen gemaakt om vanuit dit ondernemerschap een
financiële bijdrage te leveren aan het kamp van groep 8. Het op deze manier betrekken van de leerlingen bij de
voorbereiding van het kamp sluit goed aan bij onze daltonvisie. Kinderen leren hun ondernemende kant
kennen en ontdekken zo hun talent en ontwikkelen een ondernemende houding. Er is extra aandacht voor de
vaardigheden van samenwerken, kritisch denken en probleemoplossend vermogen.
In de klassen is gebrainstormd over verschillende mogelijkheden om geld te verdienen. In eerste instantie is er
gesproken over het organiseren van een sportdag, maar gaandeweg ontstonden er nog veel meer enthousiaste
ideeën en koppelt groep 7/8sp dit ondernemerschap aan de afsluiting van het schoolproject op donderdag 21
juni van 16.00 tot 17.00 uur. Volgende week zullen we u hier verder over informeren.

Ophalen kinderen
We willen u vriendelijk verzoeken om bij het uitgaan van de school buiten te wachten op uw kind. Aan de
Sperwer-kant kunt u dit doen op het schoolplein ter hoogte van de zandbak en aan de Pluvier-kant kunt u op
de stoep wachten. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Leerkrachtenverjaardag
Op woensdag 23 mei hebben wij een super leuke leerkrachtenverjaardag gehad. We hebben genoten van de
kinderen die vol enthousiasme en plezier samen allerlei spelletjes en activiteiten hebben gedaan. Iedereen
bedankt voor deze gezellige dag!
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Regionale zwemkampioenschappen
Op zaterdag 26 mee deed de Phoenix mee aan de regionale zwemkampioenschappen in Veenendaal. Zoë uit
groep 7/8a vertelt hierover:
Langedijker kampioenschappen
Het begon op woensdag 16 mei, toen deden de scholen van Langedijk mee.
De kinderen van 3/4 en 5/6 hoefden maar 25 meter vrije slag. Met de vrije slag mag je zelf weten wat je zwemt
en de rugslag. De kinderen van groep 7/8 moesten 50 meter; ook vrije slag en rugslag. Eerst gingen de kinderen
van 3/4 en toen ieder kind de twee slagen had gezwommen gingen we estafette zwemmen. En met estafette
waren we tweede en derde. Toen dat klaar was, waren de groepen 7/8 aan de beurt. En toen dat klaar was
mocht je omkleden en daarna was de prijsuitreiking. We hadden heel veel medailles gewonnen en daarom
mochten wij de beker voor de 2de keer op rij mee naar huis nemen. En kregen we een ticket voor de regionale
kampioenschappen.
De regionale kampioenschappen
Op 26 mei waren de regionale kampioenschappen. We
mochten niet officieel mee doen, maar dat is een lang
verhaal………………..
Je moest een spandoek maken en als die dan het mooiste
was van alle andere spandoeken, dan kon je een prijs
winnen. Als eerste moest je langs de tribune lopen met je
spandoek en dan kreeg je applaus. En als alle groepen
voorbij waren dan kon het beginnen. Maar dit keer begon
7/8 als eerste en daarna de estafette en toen werden we
17de en 16de van Noord Holland (van de 18).
En toen was groep 3/4 aan de beurt en daarna een andere
aparte estafette met een mat.
En toen zat de dag er op en gingen we naar een
pannenkoekenhuis als prijs.
Bij het zwembad kregen we ook nog een zilveren medaille
als dank dat we meededen en van school een gouden.

Praktisch verkeersexamen groep 7
Alle leerlingen van groep 7 zijn geslaagd voor hun
praktisch verkeersexamen. Nadat iedereen al eerder
geslaagd was voor het theoretische deel, hebben alle
leerlingen hiermee hun verkeersdiploma behaald.
Gefeliciteerd allemaal!

Phoenix app (herhaling)
Sinds kort kunt u onze Phoenix-app downloaden via de
App of Play Store. De flyer op de volgende pagina legt
uit hoe u deze kunt downloaden en installeren. Vanaf 1 juni vervangt deze app ons Digiduif-systeem. Alle
informatie wordt vanaf dan dus alleen nog via de app verspreid. In de app kunt u algemeen nieuws van de
school vinden, korte berichten uit de groep van uw kind(eren) en kunt u ook gebruiken voor ziekmeldingen.
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Nieuws vanuit de OR
Informatie avondvierdaagse
In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u informatie over de avondvierdaagse van volgende week. We
wensen alle deelnemers alvast heel veel succes!

Nieuwe leden gezocht

Nieuws vanuit de MR
Aankondiging verkiezingen Medezeggenschapsraad (herhaling)
De MR zoekt een enthousiaste, betrokken, positief kritische ouders om haar gelederen te versterken.
Dus wilt u graag meedenken, meepraten en meebeslissen over het beleid van de school? Stelt u zich dan nu
kandidaat voor de oudergeleding van de MR!

De huidige vertegenwoordiging
Personeelsgeleding:
Errol Zijlstra, Claudia Bloem, Marije Keizer, Laura van der Laan, Lotte Schrijvers
Oudergeleding
In Broek op Langedijk zijn dit Annemarie Meereboer, Marieke Meijer, Rogier Mol
In Sint Pancras zijn dit Jenny Borst en Dorien Staalman – van de Pol
Wijzigingen oudergeleding MR
Broek op Langedijk
Rogier Mol heeft ervoor gekozen om na jarenlange inzet te stoppen met de MR. In het huishoudelijk
regelement staat vast dat de oudergeleding van de MR bestaat uit 2 personen uit Sint Pancras en 3 personen
uit Broek op Langedijk. Er komt voor de locatie Broek op Langedijk dus een plek beschikbaar.
Mocht u interesse hebben in het lidmaatschap van de MR, dan kunt u zich verkiesbaar stellen via de mail:
MR@dephoenix.nl. U kunt tot 4 juni reageren, daarna zullen wij de kandidaten informeren over de verdere
procedure.
Als u meer informatie wilt, stuur dan een mail naar MR@dephoenix.nl of spreek een van de huidige MR-leden
aan.
Met vriendelijke groet,
Verkiezingscommissie MR De Phoenix
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Nieuws vanuit de gemeente
IKC Sint Pancras
Vorige week heeft de gemeente onderstaande brief verspreid aan de buurtbewoners over de herinrichting
omgeving IKC Sint Pancras.
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