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Van de directie
Vervangingen
Op dit moment hebben we in een aantal groepen vervanging van de vaste
leerkrachten, ook weten we al dat er nog vervangingen aan gaan komen. Juf
Eefje (vervangen door juf Jacqueline Hilgers) en juf Marion (vervangen door juf
Jenny Rienstra) zijn momenteel met ziekteverlof. Marion is inmiddels gestart met
haar re-integratie, zij is de komende tijd weer vaker op school. Deze week was
juf Hetty voor het laatst, zij is met zwangerschapsverlof. De woensdag in groep 4
wordt nu ingevuld door juf Nadine Pennings, zij zal later dit jaar (medio juni) ook
het zwangerschapsverlof van juf Linda in gaan vullen. Nadine is dan de hele
week de leerkracht van groep 4. Op donderdag en vrijdag wordt Hetty in groep 3
vervangen door juf Laura Mulders.
We zijn nog druk bezig om de vervanging van juf Judith te regelen, haar
zwangerschapsverlof gaat in op 18 april.
Zoals u ziet, een hele puzzel. Zeker met de huidige wet- en regelgeving is het
heel moeilijk om zo veel mogelijk continuïteit voor de groepen te krijgen.
Carnaval
In de vorige nieuwsbrief had ik beloofd in de week van 23 januari meer
informatie te sturen over de carnavalsviering van dit jaar. Dat is helaas niet
gelukt. U vindt de informatie verderop in deze nieuwsbrief. Het is een hele
uitdaging om het carnavalsfeest samen met alle Schaijkse kinderen te gaan
vieren. Samen met de stichting Jeugdcarnaval zijn beide Schaijkse scholen deze
uitdaging aangegaan. Het belooft een heel mooi feest te worden, we zijn heel blij
met de ondersteuning van de stichting en van Partycentrum De Raaf waar met
met z’n allen welkom zijn. We hopen dat u allemaal komt kijken als we in
optocht naar De Raaf toe lopen!
Studiedag
Op vrijdag 17 februari zijn alle leerlingen vrij, we hebben dan een studiedag.
Deze zal gaan over de ontwikkeling die we als school aan het maken zijn. We
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hebben in vrij korte tijd flinke stappen gemaakt (PBS, IPC, de Google omgeving,
nieuwe methodes, werken met portfolio). Het is belangrijk om de verbinding
tussen die onderdelen te blijven leggen, en deze te koppelen aan de Daltonvisie
van onze school.

Viering
Op dinsdag 14 februari staat weer een viering gepland. De viering zal in twee
delen worden gehouden. Deze viering staat in het teken van de afsluiting van de
IPC thema’s. De kinderen laten dan aan elkaar en aan ouders/belangstellenden
zien wat ze met het thema allemaal geleerd hebben.
Het programma is als volgt:
12.30 uur: Groep 3 en 4 en groep 7 en 8. Presenteren en nieuws lezen: groep 7
13.20 uur: Groep 1-2, groep 5 en 6. Presenteren en nieuws lezen groep 6
U bent van harte welkom, dat geldt ook voor opa’s, oma’s en andere
belangstellenden!
Carnaval 2017
Op vrijdag 24 februari vieren wij carnaval op school. Dit jaar is er gekozen voor
een hele nieuwe opzet. In de ochtend gaan beide basisscholen uit Schaijk
gezamenlijk carnaval vieren. Het programma hiervoor ziet er als volgt uit:
08.30 Start school in de eigen klas
09.30 Start optocht vanaf basisschool de Regenboog
De route loopt naar Partycentrum de Raaf (zie route onderaan dit bericht).
10.30 Start programma voor schoolkinderen en leerkrachten in Partycentrum de
Raaf. Ontvangst Prins Johnny, Prinses Ingrid, Grootvorst Maarten en Raad
van 11. Ontvangst jeugdprins Loet, jeugdprinses Ivy en jeugdcarnaval.
We hebben gezamenlijk programma met muziek, spel en dans.
Er wordt rekening gehouden met de grote en kleinste kinderen.
12.00 Terug naar eigen basisschool, voor een carnavalsmaaltijd
14.00 Start carnavalsvakantie
•
•
•
•
•

De kinderen mogen verkleed naar school komen.
Geef uw kind fruit en drinken mee.
Voor de lunch wordt op school gezorgd.
Houd rekening dat losse voorwerpen die kwijt kunnen raken.
Geef verder geen wapens, confetti, spuitbussen of dergelijke mee naar
school.

Wij zouden heel graag veel ouders, verzorgers, broertjes/zusjes, opa’s en oma’s
verwelkomen langs de route van de optocht. Er wordt gezorgd voor muziek langs
de optocht.
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Flessenactie
Op dinsdag 7 maart trekken de leerlingen van onze groepen 8 langs alle
Schaijkse deuren om lege flessen op te halen. De opbrengst van deze
flessenactie komt ten goede aan de jaarlijkse schoolverlatersdagen. Om 16:30
uur wordt het startsein gegeven op ons schoolplein aan de Bossestraat.
Al vele jaren wordt deze actie gehouden na de Carnaval. Alle straten van Schaijk
zijn ingedeeld in rijroutes. Ouders en de kinderen van groep 8 halen de lege
flessen op en brengen die naar de sorteerplaats. De Schaijkse winkeliers steken
een helpende hand toe bij het inleveren van de flessen. De opbrengst wordt
gebruikt om de kosten van het jaarlijkse schoolkamp en de afscheidsmusical te
drukken. De aanstaande schoolverlaters hopen ook dit jaar een leuk bedrag op te
halen.
Informatie van buiten school
Meidenvoetbal: Best Football Friends
Ben je tussen de 10-14 jaar?
Doe mee aan een BFFtoernooi,
alleen of met je vriendinnen, en
beleef een te gekke voetbaldag!
Op vrijdag 7 april vindt het
BFFtoernooi in Schaijk plaats en
Landerd SpoRtZO organiseert dit in samenwerking met voetbalvereniging DAW
Schaijk, voetbalvereniging Festilent Zeeland en de gemeente.
Schrijf je in via www.bfftoernooien.nl, en nodig meteen ook je vriendinnen uit.
Ook als je nog niet op voetbal zit kun je meedoen. Samen strijden jullie voor
leuke prijzen.
De winnaars van de toernooien stromen door naar een regiofinale in juni en
misschien zelfs naar de finale op 8 juli in Tilburg.
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Dat is vlak voor de start van het EK vrouwenvoetbal. De winnaars winnen EKtickets.
Kortom, doe mee en meld je aan voor een dag vol voetbal en gezelligheid.
SCHRIJF JE IN OP WWW.BFFTOERNOOIEN.NL EN VOLG ONS VIA SOCIAL MEDIA
#BFFTOERNOOIEN
https://www.facebook.com/BFFtoernooi/
https://www.instagram.com/bfftoernooien/
https://twitter.com/BFFtoernooien
Agenda voor week 06 en 07
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08:45 – 12:00 open dag nieuwe ouders
19:30 informatieavond Fides - ouders groep 8
Meneer Jeroen afwezig (Bakelgeert Boxmeer)

Viering – afsluiting IPC

Studiedag – alle leerlingen vrij

Jarig in week 06 en 07
Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za

06-02
07-02
08-02
09-02
10-02
11-02

Zo

12-02

Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za
Zo

13-02
14-02
15-02
16-02
17-02
18-02
19-02

Anne Jilesen
Rilana Pijnenburg
Lotte Appelhof
Noor Kouwenberg
Shanomie van der
Linden

Jill van Hinthem
Emma Schut
Wessel Rutten

Nienke de Bekker

Jelle en Lise Rutten

Chrissy van Zutphen
Dirk van Dinther

Iris Droomers

Juf Lisette
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