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Vooraf
We kijken terug op 2 heerlijke
weken vakantie. Het was veel dagen
mooi weer en dat was genieten. In
de meivakantie vierden we ook
Hemelvaartsdag. Komend weekend
is het Pinksterfeest en zijn we ook
maandag nog vrij.
Voordat we gaan genieten van een
lang weekend eerst nog een
nieuwsbrief met veel informatie.
Veel leesplezier!
Juf Irma
Afgelopen maandag heeft WillemJan een positieve uitslag gehad. De
bestralingen die hij in januari heeft
gehad, hebben het tumorweefsel in
zijn hoofd doen afnemen. Daar zijn
we heel dankbaar voor. In de
komende drie maanden staan er
dan ook geen nieuwe onderzoeken
gepland en dat geeft even rust.
In de komende weken hoop ik
verder op te bouwen en zal dus
meer aanwezig zijn op school.
Het is fijn om hier weer meer te zijn!
Juf Irma
Geboren
In de meivakantie is bij de Familie
Threels een zoon, Raimo, geboren.
Op het kaartje staat: ’t Lijkt zo
gewoon, maar het is een Wonder.
Ons vierde kindje ’t blijft bijzonder.
Wouter en Willeke, van harte
gefeliciteerd en deze felicitatie is
natuurlijk ook voor Enriko, Ruben en
Dyline.
Nieuwe leerlingen
Afgelopen maandag zijn Olaf en
Kacper Nowel bij ons op school

gestart. Olaf zit in groep 3 en Kacper
in groep 6. Een fijne tijd
toegewenst!
Schoolplein groep 1-4
In de meivakantie is er flink
opgeruimd door een aantal vaders
en Tiemen! Wat ziet het plein er
leeg uit.
Het nieuw te creëren speelplein is
nu uitgezet en de komende dagen
zal er voorbereidend werk gedaan
worden om straks de speelheuvels
te kunnen maken. Wanneer dat
gedaan is, worden de speelheuvels
gemaakt en de speeltoestellen
(terug) geplaatst.
Uiteindelijke hopen we rond 18 juni
het plein gereed te hebben. Nog
even geduld dus, maar straks hopen
we er weer jaren speelplezier van te
hebben.
Koningsspelen
Op vrijdagmorgen 20 april zag het
hele plein rood-wit-blauw en oranje!
Na een lekker ontbijt en bewegen
op de fit lala konden de
Koningsspelen van start!
Wat is er door de ouders van de
oudercommissie weer een
fantastische morgen georganiseerd.
Dank daarvoor!

Voor alle leerlingen waren er leuke
en grappige spelen.
Ook hen die op de ochtend zelf
hebben meegewerkt om het tot een
geslaagd evenement te maken
hartelijk dank!
Uitslag eindtoets groep 8
Een paar weken geleden hebben de
leerlingen van groep 8 drie dagen
lang gewerkt aan de eindtoets van
Cito. Dinsdag werden de resultaten
bekend en de leerlingen hebben
deze inmiddels mee naar huis
gekregen. De gemiddelde score op
onze school was dit jaar 536,5. Dit is
boven het landelijk gemiddelde
(535,6). Een mooie score. Een
compliment voor de kinderen uit
groep 8 en hun leerkrachten!
Combi8kamp
Groep 8 doet op 18 mei mee aan
‘Combi8kamp’. Een sportieve
ontmoeting met andere scholen in
de gemeente Barneveld.
Er worden verschillende spellen en
activiteiten gedaan waarbij de
kinderen tegen en met elkaar
spelen. Veel plezier toegewenst.
Giga Kangoeroedag
Op vrijdagmorgen 18 mei
organiseert korfbalvereniging DWS
uit Kootwijkerbroek een
Giga Kangoeroedag.
Dit jaar hebben ze voor de
groepen 1 en 2 aan korfbal
gerelateerde spellen georganiseerd,
zodat de kinderen op een leuke
manier kennis kunnen maken met
deze sport.

Juffendag
Donderdag 24 mei vieren de
kleuters samen ‘Juffendag’. Deze
dag is er een doorlopend
feestprogramma tot 14.15 uur. Ook
de jongste kleuters mogen de hele
dag naar school.
Schoolfotograaf
Op donderdag 31 mei komt de
schoolfotograaf bij ons op school.
Dit jaar worden er alleen
groepsfoto’s gemaakt. Van de
leerlingen van groep 8 wordt, zoals
ieder jaar, wel een portretfoto
gemaakt.
Wilt u geen afspraken voor uw
kind(eren) op deze ochtend plannen
en/of gemaakte afspraken
verzetten?
Schoolreis
Hieronder geven we nogmaals de
bestemming van de schoolreisjes
weer én daarbij nu de vertrek- en
aankomsttijden.
Let op! De bestemming van
groep 6 en 7 is gewijzigd. De ene
helft van het programma kon niet
doorgaan, omdat Tunfun tijdelijk per
direct gesloten is.
Groep 1 en 2
Bestemming: Malkenschoten
Vertrek vanaf school: 9.15 uur
Aankomst school: 15.15 uur
De kleuters die normaal ’s middags
niet naar school gaan (groep 1)
mogen de hele dag mee op
schoolreis.
Groep 3, 4 en 5
Bestemming: Julianatoren
Vertrek vanaf school: 10.00 uur
Aankomst school: 16.15 uur
Groep 6 en 7
Bestemming: Burgers Zoo
Vertrek vanaf school: 9.15 uur
Aankomst school: 16.30 uur
U ontvangt van de
groepsleerkrachten ook nog verdere
praktische informatie.

Wenmiddag groep 1-3
We geven alvast door dat op
donderdagmiddag 5 juli de
wenmiddag gepland staat voor de
leerlingen van de toekomstige
groep 1 t/m 3.
Dit betekent dat wanneer uw kind
nú in groep 3 of 3-4 zit, hij of zij deze
middag vrij heeft.
Jonge mantelzorgers
Jonge mantelzorgers zijn jongeren
tot 24 jaar die opgroeien in een
gezin met een ziek familielid.
Ongeveer een kwart van de
jongeren groeit op met een
(chronisch) ziek familielid, iemand
met psychiatrische problemen of is
het gewend om (meer dan
gemiddeld) rekening te houden met
iemand uit het gezin.
Deze jongeren/kinderen
ondersteunt Welzijn Barneveld door
verschillende activiteiten te
organiseren. Zo gaan we met elkaar
naar het Klimbos, organiseren we
een spelletjesmiddag of gaan we
gezellig met elkaar bowlen. Tijdens
deze activiteiten staat de
ontspanning centraal.
Heb jij een jonger broertje met
ADHD en vind je dit wel eens lastig?
Of zit jouw zusje in een rolstoel en
help jij regelmatig met de
verzorging? Dan kan ook jij een
jonge mantelzorger zijn en ben je
welkom op een van onze
activiteiten.
Ben of ken jij een jonge
mantelzorger en wil je meedoen aan
onze activiteiten? Dat kan! Meld je
aan bij Christina Mourits;
c.mourits@welzijnbarneveld.nl of
06-40658693
Flyer Home-Start
We sturen met de digitale versie van
deze nieuwsbrief een folder over
‘Home-Start’ mee.
Niet vergeten
 Schoolreis betalen voor 21 mei.
Nieuw op de website
 Foto’s van de Koningsspelen

Agenda
18 mei

Combi8kamp groep 8

19 mei

Oud papier

20-21
Pinksteren
mei
24 mei

Juffendag

28 mei

Gebedskring

31 mei

Schoolfotograaf

31 mei

Nieuwsbrief

4 juni

Schoolreis groep 1 - 7

6 juni

Dag van dé conciërge

Verjaardagskalender
mei - juni
Naam
Mei
17 Indy ter Haar
20 Jodie Bouwman
20 Dylan ter Haar
21 Estelle Morren
24 Juf Gea
24 Linsey Thomassen
26 Ryan van Houten
30 Steffan van de Bor
30 Senne Brunekreef
31 Thijs van den Berg
31 Joeri Lagerweij
31 Amy van Westerneng
Juni
1 Bart van den Brink
3 Lana van den Brink

Groep
1
6
1-2
1-2
5
5
7
5
8
6
8
7
3

