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Van de directie
Uit je Kunstdag
Vandaag hebben we weer een geweldige Uit je
Kunstdag gehad. De commissie heeft weer
ontzettend veel tijd besteed aan de organisatie,
het was weer super! Dank ook aan alle hulp van
workshopgevers en ouders/begeleiders. De Uit je
Kunstdag heeft meerdere doelen: kinderen hun
talenten laten ontdekken, verbinding leggen met
‘maatschappelijke partners’ uit de omgeving van
de school, leren in een andere omgeving. Doordat
kinderen zelf kunnen kiezen, doen ze altijd iets wat bij ze past. Binnenkort (21
april) zijn de Koningsspelen, ook dan kunnen de kinderen weer uit allerlei
activiteiten kiezen. Die hebben dan allemaal te maken met het thema sport en
bewegen. De foto’s van de Uit je Kunstdag staan op onze website.
Klassenbezoeken IPC
Afgelopen dinsdag is Philippe de Kort (onze begeleider van IPC Nederland)
samen met juf Marion alle klassen komen
bezoeken. Hij heeft gekeken op welke manier wij
IPC vorm geven. Hij werd erg enthousiast van de
lessen en over hoe leerkrachten en leerlingen over
IPC spraken! Hij gaf aan dat hij de uitgangspunten
van IPC heel duidelijk in onze school terug ziet. We
zijn hier natuurlijk erg blij mee.
Nu we de ‘aanvangsfase’ achter de rug hebben,
gaan we verder met de ‘ontwikkelfase’. Eén van de
zaken die we nog verder kunnen ontwikkelen, is
het voor de kinderen nog duidelijker koppelen van
de lesactiviteit aan het lesdoel. Daar gaan we dus
mee aan de slag!
WEES MILIEU BEWUST!!!
Inleveren lege printercartridges en lege batterijen (bij hoofdingang)

Inspectiebezoek
Alle scholen in Nederland worden in principe elke 4 jaar door de inspectie
bezocht. In 2012 was de inspectie hier voor het laatst, tijd dus voor een nieuw
bezoek. De inspecteur komt op dinsdag 9 mei op Den Omgang, en zal onze
school volgens het vernieuwde inspectiekader komen bekijken. Dat houdt in dat
de inspectie niet meer met een ‘afvinklijstje’ de school binnen komt, maar dat de
school vooral zelf aan zet is. Daarbij is het schoolplan (van 2015 – 2019) de
onderlegger. De school maakt een (tussen)evaluatie op de punten die daarin
beschreven staan, en onderbouwt de ontwikkeling. De inspecteur toetst of
datgene wat de school zegt te doen ook daadwerkelijk in de praktijk terug is te
zien. Dat doet hij door in de klassen te komen kijken en door in gesprek te gaan
met de directie, IB-er, leerkrachten, leerlingen en ouders. Heeft u interesse
hebben om met de inspecteur van gedachten te wisselen over de ontwikkeling
van Den Omgang, laat u mij dat dan even weten via
dir.denomgang@optimusonderwijs.nl? Het gesprek met de groep van 5 à 6
ouders is gepland van 14:30 tot 15:00 uur.
Mocht u meer willen weten over de (vernieuwde) werkwijze van de inspectie, dan
kunt u het volgende filmpje eens bekijken: inspectiefilmpje. Ook kunt u een
bezoekje brengen aan de website van de inspectie: www.onderwijsinspectie.nl

21 april: Koningsspelen
Op vrijdag 21 april vieren we Koningsdag. Ook
dit jaar doen we dat samen met de leerlingen
van De Regenboog en met de Schaijkse
sportverenigingen. Buurtsportcoach Lisanne
helpt mee met de voorbereidingen, ze is hier al
druk mee bezig. Voor de Koningsspelen zijn we
nog op zoek naar (veel!) ouders die op de dag
zelf mee willen helpen met allerlei
ondersteunende werkzaamheden. In de bijlage
leest u welke hulp er gevraagd wordt. Het verzoek van Lisanne is om de bijlage
altijd in te vullen en terug te sturen naar buurtsportcoach@landerd.nl , ook als u
niet kunt helpen.
Flessenactie groep 8
De flessenactie van groep 8 is ook dit jaar weer succesvol verlopen. Zij konden
rekenen op de brede steun van alle inwoners en bedanken alle leegdrinkers,
flessenschenkers, voertuigbestuurders, sorteerders, raadgevers,
flessentransporteurs, winkeliers en begunstigers.
Uiteindelijk kwam er, na inlevering van alle flessen en het tellen van de contante
giften, het fantastische bedrag van € 1.300,- uit de bus (of fles).
IEDEREEN BEDANKT VOOR DE
MEDEWERKING !!!
Speciale dank aan de firma Van Son voor het goedkoop leveren van frites en
snacks en natuurlijk AH voor de prettige samenwerking!!!
WEES MILIEU BEWUST!!!
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Informatie van buiten school
Koningsdag 27 april
Hallo jongens en meisjes,
Zoals jullie allemaal wel weten vieren we dit jaar op
woensdag 27 april wederom Koningsdag.
We starten de dag op de parkeerplaats voor basisschool
De Regenboog waar jullie vanaf 9:45 uur met prachtig
versierde fietsen welkom zijn. Ook dit jaar zijn er
natuurlijk mooie prijzen voor de mooist versierde
Koninklijke vervoersmiddelen.
Om 10.15 uur vertrekken we met de fietstocht naar
sportpark van DAW waar we ook dit jaar weer te gast
zijn.
Hier staan alle spellen weer op ons te wachten zodat het weer een sportieve en
gezellige dag kan worden.
Deelname is zoals altijd gratis, dus kom allemaal naar DAW om deze dag met
ons te vieren.
Kinderen van gr 5 t/m 8 kunnen vanaf 14:00 ook deelnemen aan het
schoolvoetbaltoernooi, dat door DAW georganiseerd wordt.
Overzicht van het programma:
Vanaf
10.15
10.30
13.00
14.00

9.45 uur afhalen deelnamekaart fietstocht.
start fietstocht
start spelcircuit
uur einde spelcircuit
uur start voetbaltoernooi georganiseerd door DAW

We hopen jullie op 27 april te zien !
Groeten Stichting Festiviteiten Schaijk.
Agenda voor week 13 en 14
Ma
Di
Woe
Do
Vrij

27-03
28-03
29-03
30-03
31-03

Ma
Di
Woe
Do
Vrij

03-04
04-04
05-04
06-04
07-04

Ouder-kindgesprekken
Schooltandarts
Ouder-kindgesprekken

Meneer Jeroen afwezig (Bakelgeert Boxmeer)
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Jarig in week 13 en 14
Ma
Di
Woe

27-03
28-03
29-03

Do
Vrij
Za
Zo

30-03
31-03
01-04
02-04

Ma
Di
Woe
Do
Vrij
Za
Zo

03-04
04-04
05-04
06-04
07-04
08-04
09-04

Boyd Theunisse

Bruce van den
Bogaert

Siss van den Bogaert

Meneer Rick
Sem van den Beukel
Eline Spijkers

Tijn van Rooij
Maik van Rooij

WEES MILIEU BEWUST!!!
Inleveren lege printercartridges en lege batterijen (bij hoofdingang)

