obs De Phoenix
Week 16 - 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De kinderen van groep 8 hebben deze week de IEP toets gemaakt, na de meivakantie is groep 7 aan de beurt
voor de NIO toets. Hierover informeren we u in deze nieuwsbrief. Verder informeren wij u over het
schoolfruit en blikken wij terug op verschillende activiteiten.
Wij wensen u en uw kind(eren) een hele fijne meivakantie!
Groet,
Het team van de Phoenix
Nieuws vanuit het team
Juf Emma
Juf Emma is afgelopen maandag officieel met zwangerschapsverlof gegaan. Wij wensen haar een fijn verlof
toe!
Schoolnieuws
Schoolfruit
Dit schooljaar hebben wij meegedaan met het EU-schoolfruitprogramma en kregen de kinderen drie gratis
porties groente en fruit per week. Helaas is dit gesubsidieerde programma nu voorbij. Wij hebben dit
programma als zeer positief ervaren en hebben kinderen soorten fruit en groente zien verorberen waarvan
ze vooraf aangaven ‘het niet te lusten’. Zelfs de leerkrachten hebben nieuwe soorten ontdekt! Wist u dat kaki
fruit erg positief werd ontvangen door de kinderen?! Wij denken dus dat het doel van dit programma,
kinderen kennis laten maken met meer soorten groente en fruit en zo het eten van groente en fruit
stimuleren, zeker geslaagd is. Wij hopen dat u dit thuis ook merkt.
Omdat wij de kinderen willen blijven stimuleren dit te eten en gezond eten aanmoedigen, willen wij na de
meivakantie twee vaste fruitdagen instellen. Op deze dagen nemen de kinderen zelf groente of fruit mee en
mag er dus geen koek gegeten worden.
De vaste fruitdagen worden maandag en donderdag (dit was in SP altijd al zo). Natuurlijk bent u vrij om uw
kinderen vaker groente of fruit mee te geven. Deze fruitdagen gaan meteen na de meivakantie in.
Schoolvoetbal meisjes/jongens
Er zijn twee sportieve toernooien
gespeeld, waarbij de kinderen veel
voetbalplezier is beleefd en er veel inzet is
getoond! De kanjers van het jongens
Phoenix 2 team zijn vierde geworden bij
het schoolvoetbaltoernooi! Gefeliciteerd
toppers!

Nieuws locatie Sint Pancras
NIO groep 7
Op woensdag 15 mei zal in groep 7 de NIO worden afgenomen. De toets duurt in totaal ongeveer 2 uur en zal
worden afgenomen door ervaren testassistenten van de OBD.
De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) is een aanlegtest waarmee een reëel beeld
verkregen wordt van het leerpotentieel van de leerling. Dit geeft, naast de gegevens uit het
leerlingvolgsysteem, een goede ondersteuning bij het formuleren van een gefundeerd schooladvies.

De ouders van deze groep hebben hier eerder informatie over gekregen en een ouderformulier ingevuld. Ook
de leerkrachten hebben gegevens aangeleverd aan de OBD.
De uitslag van de toets zal met de ouders en leerlingen van groep 7 worden gedeeld tijdens het voorlopig
adviesgesprek van groep 7 dat in de week van 1 tot 5 juli plaatsvindt.
Wij wensen de leerlingen van groep 7 veel succes!
Speelgoed/knuffels
Wij merken dat er weer steeds meer speelgoed en/of knuffels mee worden genomen naar school. Dit leidt de
kinderen erg af en zorgt voor onrust. Graag willen wij u vragen om de kinderen dit niet mee te laten nemen
naar school. Op de speelgoeddagen, iedere laatste vrijdag voor de vakantie, mogen de kinderen
speelgoed/knuffels meenemen naar school.
Inschrijven broertjes/zusjes
Wordt uw zoon of dochter volgend schooljaar 4 jaar, wilt u hem of haar dan zo spoedig mogelijk bij ons
opgeven? Voor onze groepsindeling voor volgend schooljaar is het handig om een zo compleet mogelijk beeld
te hebben van de aantallen die we in iedere groep krijgen. Alvast bedankt.
Herdenking Zwarte Zondag
Dit jaar was het 74 jaar geleden dat bij het spoor van Sint
Pancras twintig mannen zijn gefusilleerd. De herdenking vond
dit jaar plaats op maandag 15 april. Gezamenlijk hebben de
nabestaanden en leerlingen van het Baken, de Paus
Johannesschool en de Phoenix de slachtoffers herdacht.
Voorafgaand aan de herdenking liepen de genodigden in stille
tocht naar het monument bij de spoorovergang aan de
Bovenweg. Na een woord van welkom sprak burgemeester
Kompier mooie woorden over het belang van deze herdenking.
Vervolgens werd de Last Post gespeeld en werden er twee
minuten stilte gehouden. Hierna hebben de kinderen namens
elke basisschool een voordracht gehouden en bloemen neergelegd bij het monument. Voor onze school
hadden Aimée en Kaye beiden een prachtig gedicht voorgedragen. Tenslotte sprak één van de nabestaanden,
mevrouw van Meeteren, wiens vader tot de slachtoffers behoord, een dankwoord uit. Het was weer een
bijzondere en indrukwekkende herdenking.
Avond4daagse
Evenals voorgaande jaren organiseert de “TRIMCLUB SINT-PANCRAS” ook
dit jaar weer een Avond4daagse. De brief hierover is afgelopen week
meegegeven aan de kinderen.
De avond4daagse zal plaatsvinden op 4, 5, 6 en 7 juni 2019 (dinsdag t/m
vrijdag).
De te lopen afstanden zijn:
4 maal 5 kilometer
4 maal 10 kilometer
4 maal 15 kilometer
De start vindt plaats op de parkeerplaats bij de tennisvereniging en B3 aan
de Beverplein. Dit is ook iedere dag het eindpunt.
De starttijden zijn:
5 kilometer: 18.15 uur (vrijdag 18.45 uur)
10 kilometer: 18.00 uur (vrijdag ook 18.00 uur)
15 kilometer: 18.00 uur (vrijdag 17.45 uur)
Iedereen die de avondvierdaagse volbrengt, ontvangt een medaille.
Kinderen die maar één avond willen meelopen kunnen als herinnering een
wandeldiploma ontvangen.

We willen als school met een groep meelopen, maar iedereen loopt op eigen verantwoording. We verzoeken
u om zelf uw kind te begeleiden.
Kinderen die in een groep van o.b.s. “DE PHOENIX” willen meelopen, kunnen de strook van de meegegeven
brief invullen en bij hun leerkracht afgeven.
Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- per persoon. Voor wie wil gaan lopen voor een wandeldiploma
bedraagt het inschrijfgeld € 2,00 per persoon.
Het gepaste geld dient tegelijk met de ingevulde strook in een afgesloten envelop (voorzien van
naam en groep) te worden ingeleverd bij de leerkracht.
Wilt u a.u.b. de envelop uiterlijk woensdag 15 mei inleveren?
Nieuws vanuit de OR

Een bericht aan alle ouders van de Phoenix!
De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden en een voorzitter!
De ouderraad heeft nieuwe leden nodig om mee te denken, mee te praten of mee te helpen met de
activiteiten die er op school voor uw kind(eren) worden georganiseerd. Ook zoeken wij een voorzitter om de
vergaderingen te leiden, de agenda te maken, etc.
Wij zijn ons ervan bewust dat extra tijdsinvestering soms lastig te combineren is met uw werk, hobby’s, sport,
mantelzorg etc. Maar wij hebben U heel hard nodig om alle feestjes tot een mooie herinnering te maken.
Heeft u tips of interesse om een activiteit op u te nemen samen met andere ouders, dan horen wij dit heel
graag!!! Alle hulp is welkom!
U mag altijd vrijblijvend aanschuiven op de vergaderingen om de sfeer te proeven. Mail naar
orsp@dephoenix.nl
Feestelijke groet van de ouderraad.

