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Agenda: 
 

26 en 27 mei:  Hemelvaartsdag en vrije vrijdag 

1 juni:   Schoolvoetbal groep 3 en 4 

2 juni:   Postduif 17 

3 juni:   Gebedsgroep (groep 8) 

6 juni:   2e Pinksterdag (vrije dag) 

8,9,10 juni:  Schoolkamp groep 8 in Ommen 

13 t/m 17 juni: Avondvierdaagse  
 

Van de directie: 

Na een heerlijke meivakantie is het elke dag opnieuw weer een aangename activiteit als ik de 

kinderen, die via de ingang bij de pannakooi naar binnen komen, mag begroeten. In de meeste 

gevallen tref ik kinderen aan die met plezier de school binnen wandelen, dat geeft energie en 

een blij gevoel. We maken ons op voor de laatste periode van het schooljaar. Op moment van 

schrijven van deze Postduif komen de kinderen weer terug van schoolreis. Aan de eerste reacties 

te horen was het een zeer geslaagd uitje! 
 

   
 

Inmiddels zijn we met de groepsverdeling voor het nieuwe schooljaar ook in een afrondende fa se. 

Zodra alle puzzelstukjes zijn gelegd, zal ik dit via een aparte ‘formatiebrief’ met u delen.  

Groep acht is gestart met de voorbereidingen van hun afscheid. Op school wordt al druk 

geoefend voor de musical. Hierbij worden ze geholpen door studenten van  Hogeschool ArtEZ. 

Samen ontwerpen ze een “eigen” product, welke in de laatste schoolweek wordt uitgevoerd. 

Binnenkort staat het gala-feest op het programma en gaan ze 09 t/m 11 juni op schoolkamp. 

Spannende, maar ook leuke activiteiten om naar uit te zien.  
 

Veranderingen TSO: 

Enige tijd geleden heeft u deelgenomen aan een tevredenheidsmeting over het 

continurooster. Eén van de opvallendste zaken waren de feedback en vragen 

over de gang van zaken tijdens het overblijven. Inmiddels krijgen kinderen de 

gelegenheid tijdens de middagpauze een andere invulling te kiezen om binnen 

een spelletje te spelen, iets te knutselen of zich lekker even terug te trekken op 

een rustige plek met een leesboek. Daarnaast hebben we afgelopen periode 

als leerkrachten extra toezicht gehouden op het schoolplein en de huidige TSO-

medewerkers ondersteund bij hun werkzaamheden. Dit heeft tot het inzicht 

geleid dat we vanaf maandag 30 mei gebruik gaan maken van professionele overblijfkrachten 



   

 

   

 

vanuit Partou, aangevuld met enkele teamleden vanuit de eigen school. Op deze manier hopen 

we dat er meer duidelijkheid en structuur ontstaat over de verwachtingen die wij hebben van de 

kinderen tijdens het buitenspelen en wat kinderen van ons mogen verwachten tijdens het toezicht 

in de pauze. Dit houdt in dat we afscheid nemen van de huidige personen die het toezicht hebben 

verzorgd. Via deze Postduif willen we hen heel hartelijk bedank voor hun inzet in de afgelopen 

jaren.  
 

Boekenverkoop: 

Dit schooljaar was één van schoolontwikkelactiviteiten het 

inrichten van een nieuwe schoolbibliotheek. Onder leiding van 

medewerkers van de Stadkamer zijn we in de week voor de 

meivakantie druk bezig geweest om eerst alle aanwezige 

boeken in de school te beoordelen. Helaas zijn de eisen voor 

een boek zeer streng om in de nieuwe schoolbibliotheek te 

komen en moeten we helaas afscheid nemen van een behoorlijk 

aantal boeken. Het zou jammer zijn als deze niet een andere 

bestemming zouden krijgen. Daarom nodigen ik jullie 

(ouders/kinderen) uit om volgende week maandag, dinsdag en 

woensdag om een kijkje te komen nemen bij deze boeken en 

iedereen de mogelijkheid te bieden om (voor)leesboeken aan 

te schaffen voor de privécollectie. Kosten zijn slechts €1,00 per 

boek. De opbrengst zullen we natuurlijk weer gebruiken voor de 

aanschaf van nieuwe boeken. Van harte aanbevolen! Tijden: 

maandag en dinsdag: 14.30 – 15.30 uur en woensdag: 08.00 – 08.30 uur en 12.30 – 13.30 uur. 
 

Speeltoestellen in gebruik: 

Na de meivakantie konden de leerlingen gebruik gaan maken van de nieuwe speeltoestellen op 

het plein. Het was een genot om te zien hoe alle leerlingen lekker gingen spelen in de nieuwe 

omgeving. Mede dankzij de financiële bijdrage van de Oudervereniging kon dit prachtige nieuwe 

stuk plein worden gerealiseerd. Voor de bijdrage vanuit de Oudervereniging zijn de Palenpiramide 

en de Kletsbloemen aangeschaft. De andere speeltoestellen zijn vanuit de eigen schoolexploitatie 

betaald. Naast de speeltoestellen zijn er ook nieuwe ballen en ping-pong-materialen 

aangeschaft. Hier wordt ook goed gebruikt van gemaakt. Binnenkort worden er nog een 

basketbalbord en twee korfbalbomen geplaatst. Hieronder een paar kiekjes van de spelende 

kinderen: 

  

  



   

 

   

 

  
 

Trefwoord: 
 

 
GEEN ZIN (week 21) 

Inhoud: Over de zin en onzin van wat ons gevraagd wordt. Over 

het zoeken naar wat zinvol is en betekenis heeft. 

Bijbelverhalen onderbouw: 

week 21: God is vol liefde en geduld (Jona 4); Hemelvaart 

(Handelingen 1, 4-12). 

Bijbelverhalen middenbouw: 

week 21: God redt Nineve (Jona 4); Hemelvaartsdag (Handelingen 

1, 1-14). 

Bijbelverhalen bovenbouw: 

Week 21: Boos! (Jona 4); Hemelvaartsdag (Handelingen 1, 1-14). 
 

 

 

KWETSBAAR (week 22 t/m 24) 

Inhoud: Over kwetsbaar zijn en weerbaarheid. Over de macht 

van het gevoel en de kracht van de ontroering. 

Bijbelverhalen onderbouw: 

week 22: Simson wordt geboren (Rechters 13, 1-25); Simson en de 

leeuw (Rechters 14, 1-20); Vol vuur! (Handelingen 2, 1-13). 

week 23: Simson lijkt onkwetsbaar (Rechters 16, 1-3); De sterke 

Simson (Rechters 16, 4-15). 

week 24: Simson is kwetsbaar (Rechters 16, 16-22); Simsons dood 

(oudsten) (Rechters 16, 23-31). 

 

Bijbelverhalen middenbouw: 

week 22: Simson gaat iets bijzonders doen (Rechters 13, 1-25). 

week 23: Simson zit niet stil (Rechters 14, 1-7); Simson wordt vastgebonden (Rechters 16, 1-22). 

week 24: Het is afgelopen met Simson (Rechters 16, 23-31). 

 

Bijbelverhalen bovenbouw: 

week 22: Een raar gesprek (Rechters 13, 1-25). 

week 23: Denken en doen (Rechters 14, 1-7); Het loopt mis (Rechters 16, 1-22). 

week 24: Afgelopen (Rechters 16, 23-31). 
 

 

 

 



   

 

   

 

Wij feliciteren alle jarigen in de maand mei:  

1 Saar van Olst (2017) 1/2 A 13 Nienke de Jong (2011) 7 

2 Rosalie Altelaar (2015) 3B 13 Merel Lubbers (2016) 1/2 A 

2 Max de Ruiter (2016) 1/2 A 15 Seth Oostland (2016) 1/2 B 

3 Karlijn Huitema (2013) 5 16 Naomi Withaar (2010) 8 

3 Isis Prak (2009) 8 19 Minh Pham (2010) 8 

6 Menno Risselada (2015) 3B 20 Levi Polman (2014) 3B 

7 Lennard Unij (2012) 5/6 21 Puck van Woerkom (2010) 8 

11 Sifra van Bergeijk (2013) 5 22 Tyler Vlijt (2015) 3B 

11 Jaé- Lynn Heuvel (2009) 8 29 Nikee Jansen (2014) 4 

11 Boris de Ridder (2016) 1/2 A         

 

Teamleden: 

14 mei: Maaike Schalk 

26 mei:          Jan Martin Arkema  

 


