obs De Phoenix
Week 24 - 2018
Beste ouder(s)/verzorger(s),
In deze nieuwsbrief informeert de MR u over het vakantierooster voor aankomend schooljaar.
Daarnaast is in deze nieuwsbrief informatie te vinden over het schoolproject Blink, de ontwikkelingen
rond het leesleerplein en een aankondiging van de sportdag en de Phoenix got talent-show.
Groet,
Het team van de Phoenix
Locatie Sint Pancras

Kalender juni en juli
Vrijdag

15 juni

Fancy Fair (organisatie groepen 7/8) BOL

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)

Donderdag

5 juli

Phoenix got talent

Vrijdag

6 juli

Rapport 2 + portfolio mee

Zaterdag

7 juli

Oud papier (Sperwer)

Maandag

9 juli

Zaterdag

14 juli

Start rapportgesprekken (t/m 13 juli)
Sportdag scholen Sint Pancras (groep 5 t/m 8)
Oud papier (Kerkplein)

Maandag

16 juli

Wisselmiddag

Woensdag

18 juli

Vrijdag

20 juli

Sportdag groep 1 t/m 4
Dinnershow groep 8
Laatste schooldag - margemiddag
12.00 uur start zomervakantie (t/m 2 september)

Schoolnieuws
Studiedagen team 2017/2018
Op vrijdag 22 juni en maandag 25 juni heeft het team twee studiedagen. De kinderen zijn deze dagen vrij.
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Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2018-2018
Hieronder vindt u het vakantierooster en het overzicht van de studiedagen voor aankomend schooljaar.
Verderop in deze nieuwsbrief geeft de MR een toelichting hierop.

Vakantie / studiedag(-en)
Studie 2-daagse team
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Personeelsdag Blauwe Loper
Voorjaarsvakantie
Mei-vakantie
(Pasen en Koningsdag vallen in de mei-vakantie)
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

Data 2018 - 2019
4 en 5 oktober
22 t/m 26 oktober
24 december t/m 4 januari
23 januari
18 februari t/m 1 maart
22 april t/m 3 mei
30 en 31 mei
10 t/m 14 juni
15 juli t/m 23 augustus

Vernieling fietsen
Helaas zijn er de laatste tijd meerdere onderdelen van fietsen vernield op het schoolplein (Pluvier-kant). We
vinden dit heel vervelend en hebben zowel met het team, leerlingen en medegebruikers van het gebouw
besproken om hier extra alert op te zijn. Hopelijk zorgen deze extra 'ogen' er voor dat de vernielingen snel
ophouden.

Schoolproject Blink
Sinds dit schooljaar gebruiken we de nieuwe methode Blink.
Dit is een methode voor de wereldoriënterende vakken.
Bij deze methode worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek geïntegreerd
aangeboden.
In de praktijk betekent dit, dat al deze vakken voorkomen in de thema’s waarmee wij werken.
De afgelopen tijd hebben de verschillende clusters zich met de volgende thema’s
bezig gehouden:
De groepen 1 en 2/3 :Jungle
De groepen 4/5/6 : De wereldkeuken
De groepen 7/8: Wereldburgers
Bent u nieuwsgierig geworden???
Op donderdag 21 juni van 16.00 – 17.00 uur bent u van harte welkom.
De kinderen vertellen u dan graag waaraan wij de afgelopen weken samen gewerkt hebben.

De Phoenix got talent
Donderdag 5 juli is ‘de Phoenix got Talent’! Een show waarbij kinderen hun talenten kunnen laten zien! Denk
aan zang, dans, muziek, sport, komedie etc. Met behulp van voorrondes in de klassen wordt er één klassenact
gekozen, welke de groep vertegenwoordigt in de grote finale.
Tevens willen wij de Phoenix got talent gebruiken om onze nieuw ingerichte aula te heropenen. In verband met
de beperkte ruimte is er helaas geen mogelijkheid voor ouders/verzorgers om te komen kijken.

Sportdag groepen 5 t/m 8
De sportdag voor de groepen 5 t/m 8 komt er weer bijna aan. Op maandag 9 juli zijn de scholen uit Sint Pancras
uitgenodigd en een dag later op dinsdag 10 juli is het de beurt aan de scholen in Broek op Langedijk. De
sportdag wordt dit jaar weer gehouden bij zwembad de Bever in Sint Pancras. De ouders/verzorgers van de
betreffende groepen hebben hier al informatie over ontvangen. Voor beide dagen zijn wij op zoek naar
ouders/verzorgers die een groepje willen begeleiden, u kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkracht van uw
kind.
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Nieuws vanuit locatie Broek op Langedijk
Fancy Fair groep 7/8BOL
Morgen organiseren de kinderen van groep 7/8BOL een Fancy Fair van 13.30 tot 16.30 uur. Het eerste uur is
speciaal gereserveerd voor jongere broertjes/zusjes, ouders/verzorgers, andere geïnteresseerden en voor de
kinderen van groep 7/8 zelf. Vanaf 14.30 uur zijn ook de kinderen van de groepen 1 t/m 6 en uiteraard hun
ouders/verzorgers, opa’s/oma’s etc. uitgenodigd.
We werken met stempelkaarten. Deze kunt u kopen bij de ingangen van het plein.
Voor €10,15 stempels
Voor €5,7 stempels
Voor de hapjes, bedrukte shirtjes en sieraden kunt u de stempelkaart niet gebruiken en heeft u muntgeld
nodig. Verder is zwemkleding nodig voor het suppen, hier kan de stempelkaart wel voor gebruikt worden net
als voor veel andere leuke activiteiten. Dus kom allemaal naar de Fancy Fair!

Leesleerplein
Achter de schermen wordt er nog steeds hard gewerkt aan onze nieuwe schoolbibliotheek. Dus voor u even
een update.
Op donderdag 24 juni zijn juf Linda en juf Merel samen met Jip (groep 8) en Johanneke (groep 7) en Karen van
bibliotheek Langedijk op bezoek geweest bij de NBD, de Nederlandse Boeken Dienst. Jip en Johanneke hadden
voorwerk gedaan door een inventarisatie te maken welke boeken er op de wensenlijsten van de kinderen
stonden. Met deze lijst en veel
enthousiasme voor mooie boeken zijn
we gaan shoppen. Een snoepwinkel
voor boekenwurmen! Het resultaat
was een prachtige buit aan
spiksplinternieuwe boeken!
De boeken zijn vervolgens opgestuurd
naar de bibliotheek waar ze zijn
ingewerkt in het systeem van de
school. Want vanaf volgend jaar krijgt
onze schoolbibliotheek een officieel
uitleensysteem. Hiervoor krijgen alle
kinderen op school een eigen pas
waarop ze boeken kunnen lenen. Er
komt een computer te staan waar de
kinderen de boeken kunnen lenen en
terugbrengen. Ook worden de
kinderen, mits u hiervoor toestemming geeft, lid van de bibliotheek in Langedijk. Zo willen wij het leesplezier
van de kinderen stimuleren. Een praktisch punt hiervoor is dat u hiervoor toestemming moet geven omdat we
de gegevens van uw kind, adres en naam, hiervoor moeten delen met de bibliotheek. Uw kind(eren) krijgt
hiervoor volgende week een toestemmingsformulier mee waarop u kunt aangeven of u hier wel of niet
akkoord mee gaat.
Op dit moment worden alle boeken ingewerkt en komen ze in plukken op school aan. We hebben inmiddels
prachtige nieuwe echte bibliotheekkasten binnen en hierdoor krijgt de bibliotheek steeds meer vorm. Omdat
de bibliotheek onderdeel is van het Leesleerplein en deze nog in ontwikkeling is hopen we in de eerste
schoolweken van het nieuwe schooljaar alles in één keer officieel te kunnen open.
Leesleerplein locatie Sint Pancras
Op onze locatie in Sint Pancras is de aula inmiddels redelijk ingericht en hebben wij ook hier nieuwe
boekenkasten en werkplekken. De wens is dat wij ook in SP, in de toekomst, met een zelfde systeem als in BOL
(zie hierboven) gaan werken. En, met een up-to-date schoolbibliotheek.
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Nieuws vanuit de MR
Vakantierooster 2018/2019
Al eerder hebben we vermeld dat er met instemming van de MR besloten is om volgend jaar geen wijzigingen
aan te brengen in de uren die de leerlingen maken. We hebben dit besloten, omdat met er ingang van dit
schooljaar een wijziging in uren heeft plaatsgevonden.
Deze beslissing heeft effect op het aantal opgebouwde uren in de afgelopen jaren. Komend schooljaar zijn er
als gevolg van deze opgebouwde uren, meer marge-uren ter beschikking. Er is in overleg met de directie voor
gekozen om deze uren niet te spreiden, maar in grotere blokken op te maken. Wij stellen ouders op deze
manier in de gelegenheid vakantie te plannen buiten de reguliere schoolvakanties. De MR beseft dat de extra
marge-uren mogelijk voor wat ongemak kunnen zorgen, maar denkt dat deze oplossing de meeste voordelen
biedt.
De extra marge-uren gelden enkel voor schooljaar 2018/2019. Komend schooljaar zal er een peiling (onder
ouders) plaatsvinden waarin een voorkeur voor type continurooster aangegeven kan worden. Dit zal vanaf
schooljaar 2019/2020 in werking gaan.
De concrete uitvoering van het besluit kunt u eveneens in deze nieuwsbrief lezen.
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