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Godsdienst
Het thema van de komende weken is ‘Doen’. Kinderen ‘doen’ veel, zoals knutselen,
sporten ed. Ze zijn graag met hun handen bezig en meestal waarderen we deze actieve
houding. Het is belangrijk dat ze hiervoor de kans krijgen, want het meeste leren ze
letterlijk ‘al doende’. Minstens zo belangrijk voor hun vorming is dat kinderen leren
reflecteren op hun daden door vragen te stellen bij hun eigen handelen en dat van
anderen. In dit thema gaat het dus niet om de vraag of je iets handig, snel of netjes
doet, maar om de levensbeschouwelijke vraag: Wat maakt het menselijk handelen
betekenisvol?
Die vraagt komt vanzelf op als je de Bijbelse verhalen over Simson leest. Simsons daden
komen voort uit gedrevenheid, toewijding en liefde, terwijl ze tegelijkertijd soms
onbegrijpelijk zijn.
De kinderen stellen zich in dit thema vergelijkbare vragen: Welke betekenis heeft dat
wat wij doen? Wanneer doen we het goed en wanneer fout? En waarom ervaren we
bouwen, werken, sporten en soms zelfs niets doen als zinvol?
Het geeft voldoening om iets moois te maken, het maakt je trots op jezelf. Je kunt er
iets van leren, je voelt je nuttig, je geniet omdat je iets samen met anderen doet. En je
groeit als mens als je de uitdaging aangaat.

Formatie en groepsverdeling 2019-2020
In deze periode wordt er weer hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het nieuwe
schooljaar. Een belangrijk en vast onderdeel is de groepsverdeling. Helaas moeten we
inkrimpen, omdat we starten met minder leerlingen dan vorig jaar. We kijken hoe we de
in- en uitstroom op een goede manier kunnen vertalen in een evenwichtige
groepsverdeling. De oudergeleding van de MR heeft hierin een zeer proactieve houding
en denkt mee in verschillende mogelijkheden. Hierover vinden deze maand gesprekken
plaats tussen het bestuur, directeur en MR. We houden u op de hoogte van deze
ontwikkelingen.

Veluwe Wandeltocht
Gisteren heeft u een bericht gekregen over de Veluwe Wandeltocht op 25 mei a.s.
Volgende week kunt u zich hiervoor inschrijven op het leerplein van de
middenbouw/bibliotheek. De kosten bedragen € 5,00 (incl. medaille) per deelnemer, dit
geldt ook voor iedere begeleider/ouder.

Volgende week kunt u zich hiervoor inschrijven op het leerplein bij groep 5 en 6. Hier
kunt u het inschrijfgeld (van kind en evt. begeleider) contant en gepast betalen.
Inschrijfmomenten:
Maandag 13 mei om 15:15 uur
Dinsdag 14 mei om 8:15 uur
Woensdag 15 mei om 12:15 uur
Dit zijn de enige mogelijkheden voor inschrijving.

Schoolreisje groepen 1 en 2
Donderdag 16 mei gaan de groepen 1 en 2 op schoolreisje naar de Happy Farm in
Terschuur. De kinderen worden om 9:00 uur op school verwacht. Om 9:15 uur zullen de
bussen klaar staan en rond 9:30 uur vertrekken zij richting Terschuur. We hopen om
14:50 uur weer op school te zijn.
We maken er een gezellige dag van!

Welkom nieuwe leerlingen
Na de meivakantie zijn in groep 1a Viggo Ham en in groep 1b Ziza van de Brug gestart.
We heten hen van harte welkom en hopen dat zij een fijne tijd gaan krijgen bij ONS!

Korte mededelingen



Nevah uit groep 2a heeft op 30 april een zusje gekregen: Vivre. Van harte
gefeliciteerd met deze gezinsuitbreiding!
Zijn de broertjes/zusjes die volgend schooljaar (2019-2020) 4 jaar worden al bij
ONS ingeschreven? Zo niet, wilt u dit op korte termijn doen? We zijn namelijk al
druk bezig met de voorbereidingen op het volgende schooljaar.

Agenda
Vrijdag 10 mei :
Woensdag 15 mei:
Donderdag 16 mei:
Vrijdag 17 mei:
Zaterdag 25 mei:

Uw kind, ons kind!

Koffie-inloop
8:30 uur Inloopspreekuur gebiedsteam (keuken beneden)
Schoolreisje groepen 1 en 2
Vrije vrijdag groep 1 en 2
Veluwe wandeltocht

