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Belangrijke data
2 april:
9 april:
11 april:

MR 4
Klankbordgroep
Infora 13

Personele ontwikkelingen
3 Maart is de dochter van juf Daisy en haar vriend Jurie geboren; Cathy!
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Personele ontwikkelingen
Vrijdag 29 maart is de laatste werkdag voor het zwangerschapsverlof van juf Marloes. We wensen
haar een fijne tijd toe. Juf Rosalie zal vanaf maandag 29 maart de juf zijn voor groep 8A.
Dinsdag 2 april zal juf Denise starten in groep 7A. Zij is tot de zomervakantie op dinsdag en woensdag
naast juf Mandy de leerkracht voor groep 7A.
Inmiddels hebben we ook een enthousiaste leerkracht kunnen vinden die na de meivakantie in groep
6A zal gaan werken. Desy Hoeben zal de plek van juf Lisanne gaan innemen. Welkom Desy!
Deze periode van het jaar kenmerkt zich door veel zieke kinderen en zieke leerkrachten. Door de
flexibiliteit en de inzet van het team en het soms (kunnen) inzetten van vervangers is het slechts één
dag nodig geweest om twee groepen naar huis te sturen. Wel merken we dat het allemaal veel vraagt
van de leerkrachten en de kinderen om dit allemaal op te vangen. We bedanken iedereen voor hun
begrip en flexibiliteit!

Gevonden voorwerpen
Het rekje met de gevonden voorwerpen (jassen,
handschoenen en meer) raakt weer behoorlijk vol. Mist
u of uw kind iets? Wilt u dan eens kijken onder de trap
bij de ingang voor groep 3/4/5? Wellicht vindt u het
daar. In de meivakantie gaan we het rekje opruimen en
de gevonden voorwerpen doneren aan een goed doel.

Schoolontwikkeling
Zoals u weet heeft het team vier kernwaarden
geformuleerd die leidend zijn voor de
schoolontwikkeling van Rapenland. Onze kernwaarden
zijn: samen, betekenisvol, vertrouwen en plezier. Op de
studiedag van 11 maart heeft het team verder gewerkt
aan het vormgeven van deze kernwaarden. De
komende weken gaan we in alle groepen aan de slag
met een thema. Op deze manier willen we ons
onderwijs betekenisvoller maken. Kinderen gaan samen
met hun klasgenoten/ jaargenoten aan de slag met het
thema. We hebben er alle vertrouwen in dat we hierdoor nog meer plezier zullen hebben met elkaar
op school!

De wandelvierdaagse gaat door!
In de week van 20 t/m 24 mei gaat de OR een wandelvierdaagse organiseren; we hebben ruim
voldoende kinderen die graag mee willen lopen. De wandelvierdaagse is voor de kinderen van
Rapenland bedoeld. Broertjes en zusjes mogen natuurlijk meewandelen. Nadrukkelijk willen we
benoemen dat we in het kader van de veiligheid van de kinderen een beroep doen op u om ook mee
te wandelen. Houdt u de agenda vrij om mee te lopen? U hoort snel hoe u definitief kunt inschrijven!
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Verkeerd rekeningnummer ouderbijdrage
We berichtten u al eerder dat er een foutje geslopen is in het bericht over het betalen van de
ouderbijdrage. Het juiste rekeningnummer is: NL48 INGB 0002315031.

Oproep van de leerkrachten groep 1/2
Zou u een schoon setje kleding voor uw zoon of dochter in een plastic zak in de luizenzak willen
stoppen? Dit in verband met de kleine ongelukjes die soms voorkomen. Dan is het altijd fijn dat de
leerling zijn of haar eigen kleding kan dragen. Dank u wel!

Muziekweek in Muziekgebouw Eindhoven (bericht van Muziekgebouw Eindhoven)
Van 5 tot en met 14 april 2019 vindt de eerste landelijke
Kindermuziekweek plaats. Twaalf grote landelijke partners slaan de
handen ineen om ieder kind in Nederland te laten genieten van live
muziek. Het programma is nu helemaal rond. Muziek zelf maken of
liever alleen luisteren? Je mag zelf kiezen! In de Kindermuziekweek zijn
op meer dan 25 plaatsen meer dan 75 concerten workshops,
zanglessen en andere activiteiten te bezoeken. In Muziekgebouw
Eindhoven hebben we gedurende 3 dagen een gevarieerd programma,
voor jong en oud! Kijk op: www.muziekgebouweindhoven.nl

Kinderkampen 2019 (Bericht van Stichting KiKa)
Stichting KiKa (dit staat voor KinderKampen) organiseert dit
jaar al voor de 61e keer de allerleukste zomerkampen voor
kinderen van groep 3 t/m 8. Tijdens de kampweek slapen
we in tipi-tenten, beleven spannende avonturen rondom
een leuk kampthema, genieten bij het kampvuur en hebben
we vooral heel veel plezier! Deelname aan een kampweek
kost dit jaar 75 euro per kind. Wil je meer informatie?
Neem een folder mee die beneden bij juf Netty liggen. Je
kunt ook naar de website: www.stichtingkika.nl.

Zomerschool Eindhoven 2019
In de zomervakantie organiseren De Ontdekfabriek en Wij Zijn Jong een
Zomerschool voor Eindhovense basisschoolkinderen (3-13 jaar oud). Het
motto van de Zomerschool is: ‘Techniek, leren en plezier maken staan
centraal en zo voorkomen we een terugval in de taalachterstand’. Bent u
of uw zoon of dochter enthousiast geworden? Neem dan contact op met
juf Ilse of juf Simone. Samen met hen wordt bepaald of uw kind kan
deelnemen aan de Zomerschool.
Hartelijke groet, Maartje en Martijn

