Maandinfo juni 2018
Inleiding
Beste ouders,
Voor u ligt alweer de laatste maandinfo van dit schooljaar. Wij wensen u alvast een heel goede zomer toe!
Oudergesprekken
Op vrijdag 8 juni krijgt u het laatste rapport van uw kind(eren) toegestuurd via de email. Kinderen vanaf
groep 2 krijgen daarnaast de laatste bladzijde van het rapport in een mapje mee naar huis, om zelf te
lezen. Het is belangrijk dat u het rapport met uw kind bekijkt en bespreekt. Bij dit rapport horen geen
standaard gesprekken met de leerkracht, er zullen dus ook geen lijsten aan het prikbord hangen. U kunt
natuurlijk zelf wel een gesprek aanvragen, liefst direct met de betreffende leerkracht via de e-mail
(voornaamleerkracht@hdll.es). Ook kan het zijn dat de leerkracht u uitnodigt voor een gesprek. Deze
optionele gesprekken vinden plaats in de week van 11 juni.
Naast de gesprekken met de groepsleerkracht van uw kind is het zoals altijd ook mogelijk om met de
leerkrachten Spaans en Engels te spreken.
KET en PET examens
De kinderen van de groepen 7 en 8 doen deze maand de Cambridge examens KET en PET. Het
mondeling examen is op donderdag 7 juni en het schriftelijke examen vindt plaats op zaterdag 9 juni, beide
in Colegio Almazan, Calle Mesena 101, dicht bij onze school. Ouders van deze kinderen zijn hierover al
geïnformeerd.
Naschoolse activiteiten en opvang
In de maand juni zullen er geen naschoolse activiteiten van SERAC meer zijn. De naschoolse opvang is er
uiteraard nog wel gewoon tot het eind van het schooljaar.
Oudertevredenheidsenquete
Dit schooljaar hebt u de oudertevredenheidsenquête van ons toegestuurd gekregen en deze kunnen
invullen. In de Algemene Ledenvergadering van 30 mei j.l. zijn de resultaten van de enquête door het
bestuur gepresenteerd. Wij zijn heel blij te kunnen concluderen dat 96% van de ouders tevreden of heel
tevreden is over de school en dat ook 96% van de ouders onze school zou aanbevelen. Uiteraard zijn er
verbeterpunten uit de enquête naar voren gekomen en wij gaan de komende twee jaar met deze punten
aan de slag. U zal hierover in de algemene ledenvergadering van november nader over worden
geïnformeerd.
Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om u erop te wijzen dat mochten er zaken zijn waarover u
ontevreden bent, u hier altijd over kunt komen praten, zowel met de directeur als met een bestuurslid.
Misschien zijn er zaken van de ouderenquête die u zou willen toelichten, maakt u dan vooral van deze
mogelijkheid gebruik. Uw mening is belangrijk voor ons!
Eetzaal
Steeds meer mensen maken geen gebruik meer van de warme lunch die de school aanbiedt. Dit brengt
verschillende problemen met zich mee. Onze eetzaal wordt bemand door een personeelslid die ervoor
zorgt dat alles in de eetzaal goed geregeld wordt, daarnaast is er materiaal nodig (borden, bestek,
kommetjes), we hebben magnetrons, een vaatwasmachine. Al deze zaken moeten worden bekostigd. Op
de kosten die worden berekend voor het gebruik van de catering zit een marge, waardoor de vaste lasten
van de eetzaal worden gedekt. Als er steeds minder mensen gebruik maken van de catering is dat een
probleem voor de school. Ook berekent het cateringbedrijf bepaalde vaste lasten die niet variabel zijn,
bijvoorbeeld vervoerskosten. Hoe minder kinderen gebruik maken van de warme lunch van school, hoe
hoger deze kosten zijn per kind dat nog wel mee-eet.

Daarnaast zijn wij niet in de gelegenheid om voor alle kinderen het eten op te warmen. Dit is heel veel werk
en kost veel tijd, zoals we al eerder hebben aangegeven. Op dit moment zijn er bijna 50 kinderen die niet
meer van school eten. Wij vinden dit geen gewenste situatie.
Onze wens zou zijn dat alle kinderen gebruik maken van de catering. Wij zijn zeker bereid om een studie te
doen naar de maaltijden die andere cateringbedrijven aanbieden om daarna een ander bedrijf te
contracteren die een lunch van betere kwaliteit kan bieden. Graag zetten wij een werkgroepje op die de
mogelijkheden gaat onderzoeken. Wie wil ons hiermee helpen?
Opgeven graag bij Janneke of Manuela.
Prikbord in de hal
Wij hangen uitgestuurde mails ook in printversie aan de prikborden in het hoofdgebouw. Ook kunt u veel
informatie terugvinden op de website. Wij vragen u dringend ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van
alle informatie die wij u sturen.
Luizen
Onze dank gaat uit naar de trouwe vaders en moeders die elke keer weer de moeite nemen om alle
kinderen op school aan een grondige inspectie te onderwerpen en aan de ouders die thuis hard aan het
werk zijn om hun kinderen te controleren. Wilt u helpen, geeft u zich dan op.
Ter voorzorg: Thuis steeds goed controleren en kammen. Lange haren vast dragen in een staart.
Musical
Op de laatste schooldag, donderdag 28 juni vindt de jaarlijkse musical plaats in het theater. Hieraan doen
alle leerlingen van onze school mee. U wordt hierover nog geïnformeerd en zal ook een uitnodiging
ontvangen.
Na de musical gaan wij, zoals in voorgaande jaren, naar ‘het pleintje’ vlakbij school om samen wat te
drinken ter afsluiting van het schooljaar.
Afscheid groep 8
Op donderdag 28 juni nemen wij gezamenlijk afscheid van onze achtste groepers. Dit vindt plaats om
15:00 uur op het plein van het hoofdgebouw. Onze achtste groepers mogen die dag extra netjes gekleed
naar school komen (of kleding meebrengen om zich om te kleden). De ouders van deze kinderen mogen
uiteraard aanwezig zijn bij deze officiële ceremonie.

Bieb
Op vrijdag 16 juni gaan de ‘biebmoeders’ alle uitgeleende boeken innemen en vanaf dat moment kunnen
er geen nieuwe boeken meer uitgeleend worden. Helaas is het niet mogelijk om boeken te lenen voor de
vakantie.
Het is belangrijk dat alle geleende boeken weer teruggebracht worden naar de bibliotheek. Wilt u alstublieft
goed zoeken of er thuis nog boeken liggen? Uw kind zal op 16 juni een briefje meekrijgen met de titels van
de boeken die hij/zij eventueel nog in het bezit heeft. Ook op vrijdag 23 juni kunnen alleen nog boeken
worden teruggebracht. Boeken die niet teruggebracht worden zullen wij in rekening brengen.
Aankomend schooljaar zal de bieb er nog wel zijn, maar de boeken zullen verdeeld worden over
verschillende plekken in de school. De ruimte waar nu de bieb is zal als klaslokaal in gebruik worden
genomen.
Excursie Retiro 4-5 en 6-7-8
Op woensdag 27 juni maken de groepen 4-5 en 6-7-8 een uitstapje naar het Retiropark. Groep 6-7-8 gaat
daar de verjaardagen van juf Hedwig en juf Janneke vieren. Voor deze dag vragen wij de kinderen om een
bus/metrokaartje mee te nemen (Bonobus). U wordt nog nader geïnformeerd.
Eerste schooldag
De eerste schooldag is op maandag 3 september en wij hopen iedereen alweer te zien op onze jaarlijkse
welkomstborrel op vrijdag 31 augustus van 17:00 tot 18:00 uur.
Vrije dagen deze maand
Tot de zomervakantie zijn er geen vrije dagen meer. Onze laatste schooldag voor de zomervakantie is op
donderdag 28 juni. Op vrijdag 29 juni is er geen school meer.
Fijne vakantie allemaal!

Groep A en 1
Op dit moment lezen jullie de allerlaatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Het is voorbij gevlogen. Jullie
kinderen hebben zich stuk voor stuk ontzettend goed ontwikkeld van kleine peuters tot zelfstandige
kleuters en eenieder is klaar voor de volgende groep.
Helaas moeten wij aan het einde van dit schooljaar afscheid nemen van onze grote vriend Paulo. Hij gaat
vanaf volgend schooljaar naar een andere school.
Ook is het tijd om na twee jaar met de kinderen van groep 1 in de klas, afscheid
van hun te nemen. Zij gaan volgend jaar alle vier naar groep 2, om te beginnen
aan een nieuwe klas met meester Alex (het lokaal blijft waar het nu is). Ik zie
jullie kinderen gelukkig nog wel veel, maar ga ze wel missen volgend jaar.
De laatste maand op school zal in het teken staan van de voorbereiding op de
nieuwe groepen, en het terugkijken naar het afgelopen schooljaar. Jullie krijgen
binnenkort allemaal het rapport van jullie kind toegestuurd en jullie zijn welkom
om een gesprek te komen voeren met mij in de week van de oudergesprekken.
Ook gaan wij ons voorbereiden op de musical en natuurlijk (hopelijk) veel
buiten spelen met water.
Het thema deze maand is: zomer.
De kinderen die naar groep 1 gaan kunnen het beste in de
zomervakantie gaan wennen aan het siësta-loze leven. (wellicht is
dit voor de ouders meer wennen dan voor hun kinderen-sorry  ).
Jullie doen jullie kinderen een groot plezier om ook hun
zelfstandigheid te blijven stimuleren. De kinderen die naar groep 2
gaan zullen dan nog meer zelfstandig moeten kunnen doen, en van
de kinderen van groep 1 verwacht ik ook een hoog niveau van
zelfstandigheid, al zal ik ook nog veel met de kinderen gaan
oefenen.
Ik wil jullie bedanken voor het meenemen van al die prachtige plantjes. De klas ziet er heel mooi uit en de
kinderen hebben veel plezier in het bekijken en verzorgen van hun eigen plantjes.
Ik wil jullie als laatste nog hartelijk bedanken voor jullie vertrouwen in mij, jullie openheid tijdens
oudergesprekken, jullie verhaaltjes en de schriftjes, jullie Pom-Pom huiswerk en jullie participatie in
activiteiten en lessen dit schooljaar. Zonder jullie bijdrage en vertrouwen zou het schooljaar lang niet zo
leuk zijn geweest. Wees trots op jullie lieve smurfjes, ze hebben hard gewerkt, veel geleerd en hebben de
zomervakantie dubbel en dwars verdiend!

Spaans groep A en 1
Juni is de laatste maand van het schooljaar 2017-2018. Het ging volgens mij best snel.
De laatste weken van mei heb ik over het “verkeer” gepraat. Een dag heb ik mijn auto aan groep 1 laten
zien. Ze hebben een aantal dingen gezien, zoals: de kofferbak, de verlichting, de autogordel, de
tank…maar wat ze echt cool vonden was om op de plek van de bestuurder te zitten en het stuur vast te
houden.
Groep A heeft het liedje “El Auto de Papá” geleerd:
El viaje es un placer
Y nos suele suceder,
En el auto de papá, nos iremos a pasear.
Vamos de paseo (Pi Pi Pi)
En un auto feo (Pi Pi Pi)
Pero no me importa (Pi Pi Pi)
Porque llevo torta (Pi Pi Pi)

In Juni is het hoofdonderwerp de zomer. Wij gaan met de waterslang spelen op de binnenplaats, ijsjes
eten, sandalen en een T-shirt met korte mouwen aandoen. Iedereen moet zonnebrandcrème opdoen
voordat hij/zij naar buiten gaat omdat de zon heel erg intens is.
Mijn verjaardag is in augustus en ik vind het heel leuk om dat met de kinderen te vieren. Het
verjaardagfeest zal op vrijdag 22 Juni gehouden worden. De kinderen kunnen verkleed komen. Die dag
hoeven ze geen snack mee te nemen. Ik zorg voor een traktatie!
Zoals elk jaar, was het weer een hele eer om dit schooljaar met uw kinderen door te brengen. Voor
iedereen een fijne zomer en tot in september.
In het Spaans zeggen wij: “Y con esto y un bizcocho nos vemos en septiembre a las 8.”
Met groet,
Juf Gema

Groep 2 en 3
Op maandag 7 mei zijn we naar een Caixa voorstelling geweest
met de metro. Wij zijn naar de workshop: “Una fiesta en la
cocina” geweest. Hier kregen alle leerlingen materialen om
muziek mee te maken en kregen ze een muziekles. De kinderen
vonden het erg leuk.

Maandag 14 mei zijn we naar een voorstelling geweest
over rupsje Piccolini. Hier gingen we heen met groep A,
1, 2 en 3. Twee mensen gaven hier een interactief
optreden. Er waren Nederlandse, maar ook Spaanse
liedjes. Na de voorstelling zijn we nog even bij elkaar
gaan zitten om een heerlijke stroopwafel te eten.

Vrijdag 11 mei hebben we met de groepen A-3 San Isidro
gevierd. Groep 2-3 moesten eerst nog wel even naar de gym,
maar gelukkig had bijna iedereen de kleren bij zich, zodat ze
zich hierna konden omkleden. Iedereen zag er erg mooi uit
en wat leuk om te zien hoe goed de kinderen al kunnen
dansen!

Op vrijdag 1 juni is het Chanouk Bullens haar laatste
stagedag hier. Hieronder een korte impressie van haar:
“Ik heb het erg leuk gehad, en heb veel geleerd. Naast
mijn normale stagedagen, gaf ik ook bijles. Ik hoop dat
deze lessen hebben geholpen! Ik vond het fijn om hier te
zijn, maar het is natuurlijk ook fijn om weer thuis te zijn. Ik
wens jullie allemaal nog veel plezier en succes met het
afronden van dit schooljaar, want dat is ook bijna zo ver! “
Met vriendelijke groet namens groep 2-3
Meester Alexander
Chanouk Bullens

Spaans groep 2 t/m 8
Dag allemaal,
Het einde van het cursusjaar is alweer nabij. Dat betekent dat we een periode afsluiten en lopen we alles
wat we tijdens dit schooljaar hebben geleerd nog een keer na. Dit is een goed jaar geweest en daarom
verdienen onze leerlingen een welverdiende vakantie.
U weet dat ik van mening bent dat de vakantie ervoor is om uit te rusten, te genieten en afstand te nemen.
Het enige wat ik wel belangrijk vind, is dat er dagelijks wordt gelezen. Afhankelijk van de kinderen kan het
raadzaam zijn een soort van dagboek te schrijven, niet meer dan 3 regels per dag. Op deze manier
verzekeren we ons dat er geschreven wordt.
Ik wil groep 8 vanaf deze plaats heel veel succes wensen bij hun nieuwe etappe, op de middelbare school
of op een nieuwe basisschool, in een ander land … Zoals ik zo vaak zeg … succes is gebaseerd op hard
werken en volharding.
Voor kinderen die Spaans lerén heb ik een zeer interessante website gevonden waar ze kunnen oefenen.
Het is gratis!
http://www.aurora.patrick-nieto.fr/
Veel ouders vragen naar praktische websites waarop hun kinderen kunnen oefenen. Hier volgt een aantal
interessante websites:
http://www.terueltirwal.es/redred/primaria.html
http://www.educalandia.net/alumnos/
http://fresno.pntic.mec.es/avaler3/tinglado/?id=el-tanque&hc=0
Ik hoop dat u hier iets aan heeft.
Ik wens u een geweldige, ontspannen en gemotiveerde maand juni.
Een fijne vakantie! We zien elkaar weer in september!
Juf Ruth

Groep 4 en 5
We hebben na 2 super maanden een afscheids´feestje´ van de stagiaire, Kimberley, gehad. Wat hebben
we het leuk gehad met haar en wat hebben we veel geleerd.
Hieronder een groet van haar: “Heel erg bedankt dat ik hier bij jullie in de klas mocht zijn. Ik vond het super
leuk en fijn! “

Tijdens geschiedenis met groep 5 hebben we het gehad over de gouden eeuw en spiegelschepen en met
groep 4 hebben we tijdens de Engelse les liedjes gezongen over chocoladerepen! Ik heb veel geleerd en
veel gedaan en nu is het weer tijd om terug naar Nederland te gaan.
En nu is alweer bijna zomervakantie…jippie!
Deze laatste maand zullen we natuurlijk gewoon nog doorwerken aan de methodes, maar ook de musical
voorbereiden, een uitstapje maken naar het Retiropark en natuurlijk ook af en toe even afkoelen als het te
warm wordt. Het zou dus fijn zijn als de leerlingen zwemkleding en een handdoek op school hebben liggen.
Ik wens jullie alvast heel veel plezier in juli en augustus en tot het volgend schooljaar 

Groep 6, 7 en 8
Alweer de laatste maandinfo van het schooljaar. De afgelopen maand hebben we de laatste Cito-toetsen
gemaakt en de komende maand krijgen we het eindrapport. Groep 8 krijgt de uitslag van de Cito-eindtoets
in een gesprekje met de leerkracht en hun ouders.
De maand juni zal grotendeels in het teken staan van het nabije afscheid van de leerlingen van groep 8.
Nadere informatie over de musical zal iedereen binnenkort ontvangen. De datum is donderdag 28 juni
2018.
We gaan ook nog de verjaardagen vieren van juf Janneke en juf Hedwig, dat doen we traditiegetrouw met
een uitstapje. De datum maken we nog bekend. Voor mij rest nog iedereen een fijne laatste maand toe te
wensen en alvast een fijne zomervakantie.

Wereldoríëntatie:
Groep 6
Natuur
Geluid
Geschiedenis De middeleeuwen – Kloosters, kathedralen en kruistochten
Aardrijkskunde Zuid-Nederland en België
Groep 7 en 8
Natuur
Wat gebeurt er in je lijf als je sport?
Geschiedenis De republiek der zeven verenigde Nederlanden
Aardrijkskunde West-Europa
Taal:
Groep 6
Groep 7 en 8

Spijsvertering
Flits

