Weekkaart-nieuwsbrief maandag 13 mei —vrijdag 17 mei 2019

WEEKKAART
NIEUWSBRIEF
MAANDAG 13 MEI 2019
VRIJDAG 17 MEI 2019
Leerling aanmelden? Vragen?
Directeur is van maandag t/m donderdag tot 18.00 uur bereikbaar: 0619460013.

Samen leren voor morgen!

MAANDAG 13 MEI
Vanavond begint om 19.00 uur de schoolschoonmaakavond.
DINSDAG 14 MEI

WOENSDAG 15 MEI

DONDERDAG 16 MEI
Vandaag is er een teamvergadering.

VRIJDAG 17 MEI

Bijzonderheden/aankondigingen

SCHOOLMARKT: zaterdag 11 mei.
Dinsdag 21 mei: zorgvergadering team.
Woensdag 22 mei: sportdag groep 5 t/m 8. Groep 1 t/m 4 vrij.
Juf Harmke: donderdag 23 en vrijdag 24 mei heeft juf Harmke zorgverlof.
(Wij zijn driftig op zoek naar vervanging.)

Wij wensen iedereen een geweldige meivakantie!
Voor data etc. zie de kalender op www.obsdenvelde.nl
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Deelname Rondje Radewijk
Al een aantal jaren wordt er op 2e pinksterdag een fietstocht door de buurtschap Radewijk georganiseerd onder de naam Rondje Radewijk.
Dit jaar is het thema “ Jaar van Rembrandt” en hebben ze zowel Het Kompas als ons benaderd
om hier als school een bijdrage aan te leveren.
We gaan op vrijdag 24 mei naar camping ’t Loozerveld om mee te doen aan een workshop waarbij alle leerlingen van groep 6,7,8 van Den Velde en het Kompas onder leiding van Mijnske
Velthuijzen een zelfportret gaan maken.
Deze zelfportretten zullen tijdens Rondje Radewijk in het gebouw van Het Kompas tentoongesteld worden.
We gaan vrijdag 24 mei om 9.45 uur op de fiets naar de camping, het zou dus erg prettig zijn
wanneer alle leerlingen die dag een fiets bij zich hebben.
We zoeken voor deze dag ouders die ons zouden willen begeleiden ( zowel op de fiets als met
de workshop.) Graag aanmelden bij juf Harmke
De ochtend wordt om 12.30 uur feestelijk afgesloten met het eten van pannenkoeken waarna
we weer teruggaan naar school.
Met vriendelijke groet,
Team OBS Den Velde

SCHOOLREIS GROEP 1-2 VERZET NAAR 20 JUNI , OMDAT DE LOPCATIE OP 27
JUNI TE VOL IS!
Graag alvast even noteren: op donderdag 4 juli gaan we op grootse wijze afscheid nemen van OBS Den Velde, alle leerlingen, speciaal groep 8, de directeur en voormalige
locatiecoördinator. De happening is voor ouders/verzorgers, leerlingen en het team.
Graag tot 4 juli!!!!!!!!!
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FLITSNIEUWS

Groep 8 neemt op fenomenale wijze afscheid van OBS Den Velde.
Op 14 juli a.s., sluiten wij de deuren van OBS Den Velde en hopen het jaar
daarna de deuren te openen als samenlevingsschool ‘De Ravelijn’.
De leerlingen van groep 8 hebben zichzelf een fenomenaal afscheid bezorgd. Wij kregen de resultaten van de Route8-eindtoets binnen en het hele team was verrukt bij het lezen van het groepsgemiddelde: 231,7!!!!
Zo’n gemiddelde hebben wij in de vier jaar dat wij de toets gebruiken, nog
niet behaald. Hulde voor leerlingen en team!
(P.S.: niet arrogant worden en gewoon je best blijven doen tot de laatste dag!)

Binnenkort verschijnt er weer een uitgebreide nieuwsbrief over de fusie.
Het team gaat een begin maken met het inventariseren van wat bewaard moet blijven en wat naar collega-scholen, of naar de stort mag.
Binnen de onderwijsstichting Arcade zijn de directeuren bezig met een hernieuwde
opzet van het directeurenoverleg. Er worden jaarlijks zes gewone vergaderingen
georganiseerd en vier keer per jaar gaan de directeuren op bezoek bij een andere
scholengroep. Binnen Arcade kennen wij 7 scholengroepen. Samenlevingsschool
’De Ravelijn’ gaat van start als een ’soloschool’. Team en directeur Erwin Breukelman doen natuurlijk volop mee binnen de stichting Arcade.

Uit één van de vijf scholen geklapt!
Dialoog voor een directeur en bankmedewerker.
(In het kader van de AVG-wet mogen wij niet melden dat het een medewerker van de Rabobank is.)
Dir.: Goedemiddag mevrouw, ik heb even een vraag i.v.m. een nieuwe bankpas.
Medewerker: Wat is uw vraag?
Dir: Mijn vraag is welke handelingen nog gedaan moeten worden voordat de pas kan worden geactiveerd.
Medewerker: Wat is precies uw vraag?
Dir: Ik zal u even de stappen vertellen. Kamer van Koophandel gebeld in verband met nieuwe bestuurder. Gegevens zijn aan u verstrekt. Pas en pincode ontvangen. Wat moet er nu nog worden
gedaan?
Medewerker: Welke vraag heeft u precies? Na een minuut wanhopige stilte!
Ach, nu zie ik het, we moeten pas en internetbankieren koppelen !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dir: in gedachten (Hopelijk wordt iq-score weer een onderdeel van de sollicitatieprocedure!).
JH
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