obs De Phoenix
Week 27 - 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen woensdag heeft u de groepsindeling en personele bezetting voor het nieuwe schooljaar
ontvangen. Aanstaande maandag is de wisselmiddag en zullen de kinderen alvast kennismaken met hun
(nieuwe) klas en leerkracht(en) van komend schooljaar. We wensen de kinderen alvast veel plezier tijdens
deze wisselmiddag en natuurlijk ook tijdens hun laatste schooldagen in hun huidige klas.
Groet,
Het team van de Phoenix
Nieuws vanuit het team
Afwezigheid meester Hank
Inmiddels is meester Hank, intern begeleider van de bovenbouw, al langere tijd afwezig. Door een samenloop
van omstandigheden raakte hij ziek en moest hij afstand nemen van zijn werk om aan zijn herstel te kunnen
gaan werken.
De afgelopen periode hebben Esther en Monique, beide ook intern begeleiders, Hank zijn werkzaamheden
overgenomen. Na de zomervakantie zullen zij dit voortzetten. Hank hoopt in het najaar mogelijk te kunnen
gaan starten met zijn re-integratie.
In de informatie die u begin van het schooljaar van ons zult ontvangen staan de contactgegevens van zowel
Esther als Monique aangegeven, evenals de verdeling van hun werkzaamheden.
Behaalde diploma’s
Ook dit schooljaar zijn er weer heel wat collega’s
geweest die een scholing hebben gevolgd om
zichzelf verder te ontwikkelen. Een aantal hebben
hun opleiding dit schooljaar afgesloten en hun
diploma behaald!
Wij feliciteren meester Ernst, juf Lara, juf Lisa, juf
Kelly en juf Sonja met het behalen van hun Dalton
diploma, juf Esther en juf Merel met het diploma
voor taalcoördinator, juf Monique met het diploma
voor de TOP opleiding interne begeleiding, meester
Dennis met het diploma vakleerkracht
bewegingsonderwijs. De rest leert nog lekker een
jaartje door en hopen volgend jaar hun diploma te
halen! Wij zijn supertrots op onze collega’s!

Schoolnieuws
Schoonmaken materiaal groep 1 t/m 3
De vakantie is in zicht en dat betekent dat, na een jaar intensief gebruik, de
materialen in de groepen 1(/2) en een aantal groepen 2/3 ook weer een
schoonmaakbeurt kunnen gebruiken. Wij, de juffen, willen u vragen om wat materiaal
mee naar huis te nemen om schoon te maken. Wij vragen u wel om het voor de
vakantie weer terug naar school te brengen. De leerkracht van uw kind kan aangeven
welk materiaal een schoonmaakbeurt kan gebruiken.

Musical groep 8
Donderdag 11 juli is de afscheidsavond van groep 8. Zij voeren voor ouders, opa’s en oma’s en de
leerkrachten niet alleen een musical op maar hebben ook allemaal een presentatie gemaakt over hun
basisschool tijd. Wij zijn heel benieuwd!
Uiteraard mogen de kinderen van school ook naar de musical komen kijken. De broertjes en zusjes van de
groep 8 kinderen hebben het dan ook gezien. Wij vragen u, ook in verband met het aantal plaatsen in de
Binding, zo veel mogelijk de jonge broertjes en zusjes op donderdagavond thuis/bij de oppas te laten.
Dinsdag is de 1e try out voor de groepen 1/2SP en 2/3SP. Zij kijken in de aula op school.
Donderdag gaan de andere groepen naar de Binding om daar naar de try out te kijken.
Om 11.00 uur gaan de groepen 2/3D, 2/3E, 4B, 5/6A en 7A uit BOL en de groepen 4/5, 5/6 en 7 uit SP.
Om 12.30 uur gaan de groepen 2/3A, 2/3B, 2/3C, 4A, 4/5, 5/6B, 5/6C, 7B en 7C uit BOL.
Als u mee wilt lopen/fietsen met de groepen wilt u dit dan aan de leerkracht van uw kind doorgeven?
Laatste schooldagen groep 8
De ouders van groep 8 hebben een mail ontvangen over de laatste week van groep 8. In het kort:
- maandag 8 juli zijn de kinderen om 12.30 uur vrij i.v.m. de wisselmiddag van groep 1 t/m 7.
- donderdag 11 juli try outs onder schooltijd
- donderdag 11 juli afscheidsavond bij de Binding, 19.00u deuren geopend, 22.00u einde.
- vrijdag 12 juli mogen de kinderen om 9.30 uur op school komen.
Wisselmiddag
Maandag 8 juli van 13.00 tot 14.30 uur schuiven de kinderen door naar hun nieuwe groep en maken kennis
met hun nieuwe juf of meester en eventueel nieuwe klasgenootjes. Een klein beetje spannend, maar altijd
erg gezellig! Wij hebben er zin in!
Lokaalverdeling
Welke groep in welk lokaal komt te zitten krijgt u nog te horen. Het kan dus zo zijn dat de kinderen tijdens de
wisselmiddag in een ander lokaal zitten dan waar ze na de zomervakantie zullen zitten.
Nieuws locatie Sint Pancras
Speelgoedochtend groep 1-3
Vrijdagochtend is het speelgoedochtend! Alle kinderen van groep 1 t/m 3 mogen speelgoed van huis mee
nemen om deze ochtend mee te spelen. Let er wel op dat het op eigen risico is, dus liever geen
kwetsbaar/klein/etc. speelgoed meegeven.
Spierballen gezocht!
In verband met het intern verhuizen van het kantoortje van de directie vragen wij uw
hulp. Wie zou vrijdag 12 juli een uurtje willen helpen met bureaus en kasten sjouwen?
Wellicht is er verder in school ook nog wat hulp nodig met het versjouwen van zware
spullen.

Laatste schooldag
Om 11.45 uur zullen wij met de hele school afscheid nemen van groep 8. Zij zullen
letterlijk hun basisschooltijd uit ‘glijden’. De ouders van de kinderen uit groep 8
zijn hierbij van harte welkom op het grasveld voor het lokaal van groep 8
(straatkant). Voor de kinderen van groep 1 t/m 7 is er om 12.00 uur een
verfrissend begin van de vakantie, waarbij de OR op het plein staat met een ijsje
voor de kinderen. Gezellig als u met ons het begin van de vakantie komt inluiden!

Nieuws van Stichting Kinderopvang Langedijk
De Peutertuin gaat 5 dagen per week open
Er is helaas een terugloop in het aantal kinderen op de peuteropvang in St. Pancras. Daarom hebben we
besloten om de locaties Leesbeestje en De Peutertuin samen te voegen per 26 augustus. De samengevoegde
groep zal verder gaan op de locatie van De Peutertuin in De Phoenix. De vollere groep is veel leuker voor de
interactie met de kinderen en beter voor het aanbieden van de activiteiten. Door de vollere bezetting krijgt
de groep een vaste team aan medewerkers. Het grote voordeel van deze samenvoeging is dat De Peutertuin
vanaf 26 augustus 5 dagen per week open zal zijn van 08.30 tot 12.30 uur. Dus enerzijds meer dagen open,
anderzijds een langere opening op de ochtend.
Heeft u interesse in opvang op de Peutertuin of weet u iemand die interesse heeft? Aanmelden kan via de
website van Kinderopvang Langedijk:
https://kinderopvanglangedijk.nl/aanmelden_voor_de_peutertuin_sint_pancras
Heeft u vragen over opvang op De Peutertuin? Bel dan met de afdeling Planning & Plaatsing: 0226-320208
(keuzetoets 1).

Overig

