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Belangrijke datum
-

11 juni: OV vergadering
18 juni: MR vergadering
21 juni: Podium moment groep 1-2
27 juni: Studiedag, alle kinderen zijn vrij

Afscheid van juf Simone
Juf Simone stopt met werken op obs De Kraaienboom. Na bijna 20 jaar werkzaam te zijn
geweest, gaat ze ons nest verlaten. Als team vinden wij dit erg jammer, maar gunnen juf
Simone deze nieuwe stap! De vacature die vrij is gekomen, is inmiddels vervuld!

In mei leggen alle vogels een ei…
En de jonge vogels verlaten na verloop van tijd het nest. Ook ik heb besloten om het veilige
nest van De Kraaienboom te gaan verlaten. Na bijna 20 jaar op De Kraaienboom, waarvan de
laatste 9 jaar in groep 1-2, vind ik het tijd worden om mijn vleugels uit te slaan. Er zijn naast
De Kraaienboom nog zoveel andere leuke scholen waar ik graag zou willen werken. Na de
zomervakantie zal ik als vaste invaller voor alle Allure scholen aan het werk gaan. Op deze
manier kan ik mijn kennis en ervaring delen op de andere scholen en kan ik zelf ook weer
nieuwe ervaringen opdoen bij de andere scholen. Helemaal weg ga ik dus niet, als invaller
zal ik volgend jaar vast nog wel eens naar De Kraaienboom terugvliegen. Natuurlijk zal ik de
kinderen, mijn collega’s en vooral mijn duo Ilse, ontzettend gaan missen maar bovenal heb ik
ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging!
Simone
U wordt later nog geïnformeerd op welke manier wij afscheid gaan nemen van juf Simone.

Juf Ester
Wij hebben ook nieuws over juf Ester Bijl. Zij zal niet meer terugkeren op de Kraaienboom.

Groepsverdeling schooljaar 2018-2019
Komend schooljaar kunnen we met 5 groepen werken. Binnen stichting Allure zijn we op dit
moment bezig met de formatie. 5 groepen voor onze school, betekent dat we een groep
moeten splitsen. Dat is de huidige groep 6 geworden. De huidige leerkrachten, Jonna en
Vera, kijken naar wat een juiste verdeling is in samenspraak met team. Groep 1/2 krijgt er
een fulltime onderwijsassistente bij. Jonna onze IB -er, zorgcoördinator bij ons op school,
had eerst 1 dag IB en krijgt er 1 dag bij. De groepsverdeling is als volgt;
Groep 1/2
Groep 3/4
Groep 5
Groep 6/7
Groep 7/8
Voorgaande jaren werd de groep ingedeeld op leeftijd. Dit doen we dit jaar anders. We
kijken naar verdeling jongens en meisjes, vriendjes en vriendinnetjes, samenwerking tussen
kinderen. Wij rekenen op uw vertrouwen dat wij dit zorgvuldig doen. Als er zwaarwegende
argumenten zijn, waarvan u vindt dat wij deze mee moeten nemen in dit proces, kunt u dit
via de mail voor maandag 4 juni laten weten: directie@kraaienboom.nl We zijn er nog niet
helemaal uit welke leerkracht voor welke groep komt. Zodra dit rond is, zullen we dit
kenbaar maken via de mail.

Schoolzwemmen
Het seizoen van het schoolzwemmen is begonnen. Heerlijk met
dit weer! We zwemmen op de dinsdag i.p.v. de gymles. We
zwemmen gaat door als het 15 graden of hoger is. Daaronder
gaan we naar de gymzaal om te gymmen. De leerlingen van
groep 3/4 gymmen tot eind schooljaar weer op de dinsdag. Op
donderdag gymmen we!

ANWB Streetwise
Vrijdag 1 juni stond ANWB streetwise gepland voor onze school. Helaas kan dit niet
doorgaan, omdat we geen gebruik kunnen maken van de gymzaal in de Vang. Dit i.v.m.
voorbereidingen kermis. We wachten een nieuwe datum af. Deze zal dan kenbaar worden
gemaakt via de informatiebrief.

De Vreedzame School
Blok 6: We zijn allemaal anders.
Begin juni starten we met dit blok.
In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten en
verschillen tussen mensen. We willen de kinderen leren
om te gaan met verschillen van mening en verschillen in
gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse
en cultuur. We werken aan acceptatie en waardering
ervan. Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De
kinderen leren dat je dit terugziet binnen de eigen
families, de klas, de school en de samenleving
Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er
over kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de
ander, een mening vormen, van mening kunnen
veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze
manier willen we vooroordelen tegengaan. Door een
positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als
vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op
http://www.devreedzameschool.nl

