Schoudercom
Met ingang van volgend schooljaar willen we het mailverkeer en
appverkeer tussen de groepen en ouders anders gaan organiseren. Wij
gaan
dan over op het systeem SchoolOuderCommunicatie.
SchouderCom.nl is een veilig en besloten ouderportaal voor de online
communicatie tussen de school en ouders. Ook kunnen ouders hierin zelf
hun adres- en telefoongegevens bijhouden. De belangrijkste voordelen zijn
grote tijdsbesparingen voor de school, overzichtelijke communicatie, en een laagdrempelige
bereikbaarheid voor alle gebruikers. Naast berichtenverkeer heeft de school de beschikking
over diverse andere communicatiemiddelen, zoals polls en enquêtes, nieuwsbrieven en
blogs. Aangezien volgend jaar nog een opstartjaar wordt zullen we nog niet alle middelen
direct gaan inzetten van dit systeem.
Om er gebruik van te kunnen maken heeft u een gebruikersaccount nodig. U ontvangt
midden juni een uitnodigingsmail vanuit SchouderCom. Tegen die tijd zult u meer informatie
hierover krijgen

Datum schoolreisje
Het schoolreisje voor de groepen 3 tot en met 6 komt er bijna aan. In de schoolgids
blijkt dinsdag 4 juni te staan, maar we gaan toch echt op donderdag 6 juni op schoolreis.
Meer informatie volgt binnenkort.

Opname Topdoks groep 8
Op woensdag 8 mei kwam er een filmploeg op school voor een item voor het
televisieprogramma Topdoks. Dit is een medisch kinderprogramma waarin op een
luchtige en informatieve manier uitleg wordt gegeven over het menselijk lichaam en
medische zorg. Gewoontes kweken met je mobiel was het onderwerp. Met speelse
oefeningen en uitdagingen laat Elbert zien hoe het komt dat je soms iets uit gewoonte doet
en hoe iets een automatisme kan worden. In het najaar zal het uitgezonden worden op
NPO3, we zijn natuurlijk erg benieuwd naar het resultaat!

Eerste Heilige Communie
Zondag 19 mei hebben Lisa en Thomas uit groep 4 hun Eerste Heilige Communie
gedaan. Van harte gefeliciteerd!!!!!!!
Wij hopen dat jullie genoten hebben van een fijne viering en een fijne dag !

Nieuwe borden
De digiborden in de groepen 4 tot en met 8 worden in de
week van 3 juni vervangen door nieuwe Prowise-borden.
In het begin van de week zullen de oude beamers en
borden verwijderd worden. Vanaf woensdag worden dan de nieuwe
borden geplaatst. Doordat de groepen 7 en 8 die week op
Natuurwerkweek zijn, kunnen we tijdens het verwijderen en
plaatsen lekker uitwijken naar hun lokalen om zo de overlast voor
de kinderen te beperken.

Op bezoek bij Excelsior
Woensdag was het zover. Een gedeelte van Excelsior speelde een mooi stukje
muziek en vertelde over de verschillende instrumenten. Daarna mochten de kinderen
instrumenten uitproberen en menigeen lukte het om er een toon uit te krijgen! Vrijdag 24 mei
speelt Excelsior Fulco de Minstreel in het Fulco waar wij gaan kijken en luisteren.

Schoolvoetbal
Op 15 mei 2019 hadden de jongens van groep 7/8 schoolvoetbal. Hierbij hadden ze
één team. Het was super leuk en we waren met veel. De eerste wedstrijd moesten we tegen
de Pijler die wonnen we met 1-0. Daarna moesten we tegen de torenuil die wonnen we vrij
makkelijk met 2-0. We waren allemaal super blij dat we hadden gewonnen maar we
moesten onze belangrijkste wedstrijd nog spelen. Die wonnen we met 1-0. yes iedereen was
super blij omdat we al wisten dat we door waren naar de halve finale ook al moesten we nog
een wedstrijd. Die verloren we met 2-0 maar ja we waren ook niet meer serieus want we
waren super blij dat we in de halve finale stonden. We moesten tegen de opstap en we
wisten dat het een zware wedstrijd ging worden want ze hadden twee mensen bij vitesse,
maar het was heel spannend want Jorrit had nog een een-op-een kans, maar helaas miste
hij. Hij pakte nog wel drie penalty's als keeper, toen werd het heel spannend. We kregen
penalties, we wonnen. Jaa we stonden in de finale, we hadden gewonnen. In de finale
moesten we tegen de ark. We verloren met 2-0 maar iedereen was trots want we hadden
het geweldig gedaan.
Geschreven door Floris Braaksma.

Hockeyclinic
Op donderdag 16 mei hebben groep 3 tot en met groep 8 een hockeyclinic gevolgd
op de hockeyclub. Na een rondje hardlopen om het veld, kon het echte werk beginnen.
Iedereen heeft drie verschillende oefeningen gedaan, waarbij ze aan de slag gingen met
hockeybal en stick. Aan het einde was er nog tijd om een wedstrijd te spelen. Het was erg
leuk en goed verzorgd. Hier zie je groep 5 in actie!

Kleuterfeest
Aan alle kleuters en ouders,
Donderdag 6 juni vieren we het ‘Kleuterfeest’ en de verjaardagen van
juf Pieternel en juf Maja
De schooltijden zullen deze dag zijn van: 8:30 tot 14:00 uur.
Het is niet nodig dat je deze dag fruit, eten of drinken meeneemt.
Het feest zal in het teken van ‘De boerderij’ staan.
Alle spelletjes, het eten en het drinken zijn aangepast aan dit thema.
Het zou dus leuk zijn als je deze dag als ‘boer/boerin’ verkleed komt.
Een kledingsuggestie: makkelijke kleding.

Belangrijke data mei:
-

22 mei schoolvoetbal meisjes 5/6 en meisjes 7/8
30 en 31 mei Hemelvaartvakantie
3-7 juni Natuurwerkweek groep 7 en 8
6 juni schoolreisje groepen 3 tot en met 6
6 juni kleuterfeest

Kortingsbonnen Kermis IJsselstein
Van 22 t/m 26 mei is er kermis in IJsselstein. De attracties komen op Evenemententerrein
Het Podium. Om de kermis extra leuk te maken staan er kortingsbonnen op
www.kermiskorting.nl . Veel plezier op de kermis!

