Nieuwsbrief april/mei 2017

Jaargang 26

Nummer 8

De komende maand:
Agenda

woensdag 5 april 2017

5 april 2017

Meneer Frans is jarig

4 april 2017

Studiemiddag team. Alle kinderen hebben om
12:00 uur vrij

4 april 2017

Meneer Hans is jarig

4 april 2017

Groep 4 Goede Week activiteit voor de
Communie 10.30- 12.00 uur

5 april 2017

Groepen 8 wandelen voor water

5 april 2017

‘Werkuurtje’ ouders groep 6 schooltuin 18.30 uur

5 april 2017

Schoolvoetbaltoernooi Almelo. Er wordt met 3
teams gespeeld op de velden van ON

6 april 2017

Schoolverpleegkundige op school voor kinderen
van groep 7

6 april 2017

Kunstuitleen groep 4

6 april 2017

Spelletjesmiddag groepen 1 en 2

7 april 2017

“Maak kennis met spel en sport in Bornerbroek”
voor groep 3 t/m 8. Info volgt

10 april 2017

Deze week inleveren vastentrommeltjes

10 april 2017

Deze week wordt voor de laatste keer schoolfruit
geleverd

12 april 2017

Type examen

12 april 2017

Groep 5 gaat eieren schilderen in het Theresiahof

13 april 2017

Groepen 1, 2 en 3 gaan Paaseieren zoeken bij
de Theresiahof

13 april 2017

14:00 uur Witte Donderdagviering voor groep 4
t/m 8 in de kerk

14 april 2017

Goede Vrijdag: alle kinderen hebben vrij

17 april 2017

2e Paasdag: alle kinderen hebben vrij

18 april 2017

t/m 20 april CITO Eindtoets groep 8

De meest recente nieuwsberichten worden gepubliceerd in de rubriek
‘Laatste nieuws’ op de website!

Schooltuin groep 6 spitten
woensdag 12 april 2017
Type examen
maandag 24 april 2017
t/m 28 april meivakantie

foto’s website
De meeste foto’s van
activiteiten vindt u op
Klasbord. Niet meer in de
galerij van de website.
Nieuwsitems die er extra
bijkomen, publiceren wij op
de website onder het kopje
‘laatste nieuws’.
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21 april 2017

Koningsspelen. Voor groep 2 t/m 8.

24 april 2017

t/m 28 april “Mei” vakantie

2 mei 2017

Groep 4 brengt een bezoek aan de kerk i.v.m.
de Communie

4 mei 2017

Kunstuitleen door groep 7

5 mei 2017

Bevrijdingsdag: alle kinderen hebben vrij

9 mei 2017

Voorstelling groep 3 “Fien is bang” in de
speelzaal

9 mei 2017

18:30 uur tot 20:30 uur Klus- en
schoonmaakavond

10 mei 2017

De groepen 8 bezoeken de Riskfactory

12 mei 2017

Versieren school thema “Zomer”

14 mei 2017

Juf Marieke jarig. Zij viert haar verjaardag 24 mei
samen met juf Yvanca

15 mei 2017

15 t/m 24 mei Themaweken MEDIA

16 mei 2017

Groep 4 gaat naar Bakkerij Steggink i.v.m.
Communie

18 mei 2017

Groep 4 gaat varen met de Enterse Zomp +
Picknick i.v.m. Communie. De kinderen zijn tussen
de middag nog in Enter en zijn om 15.15 uur vrij.

18 mei 2017

19:30 uur: Overblijfoverleg

23 mei 2017

groep 1 en 2 gaan knutselen met de ouders

23 mei 2017

Groep 4 gaat oefenen in de kerk voor de
Communieviering 13.15 uur

24 mei 2017

Juf Yvanca en juf Marieke vieren hun verjaardag
in de klas.

25 mei 2017

Juf Yvanca is jarig. Zij viert haar verjaardag 24
mei samen met juf Marieke.

25 mei 2017

en 26 mei. Hemelvaartsdag. Alle kinderen
hebben vrij

28 mei 2017

Groep 4: 10.00 uur 1e Heilige Communie

30 mei 2017

Ouders van groep 4: Evaluatie Communie 20.00
uur

30 mei 2017

20:00 uur OR- vergadering

schooljaar 2016-2017

.

De meest recente nieuwsberichten worden gepubliceerd in de rubriek
‘Laatste nieuws’ op de website!
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Koningsspelen
De Koningsspelen worden gehouden op vrijdag 21 april.
's Morgens starten we met een koningsontbijt. Dus 's morgens
hoeft er thuis niet ontbeten te worden. Als dat op is, kijken we
met z'n allen naar de opening door Koning Willem Alexander in
de hal. Daarna gaan de spelen voor groep 2 t/m 5 van start. Er
zijn allemaal leuke spelletjes te doen en er is natuurlijk een
springkussen.
's Middags hebben de groepen 6 t/m 8 de Koningsspelen. Zij
hebben een programma in de sporthal en op het plein. We
hopen dat het een leuke dag wordt.
Belangrijke punten:
1.
De kinderen van groep 5 t/m 8 moeten donderdag 20 april
een bord en een mes meenemen. Graag voorzien van naam.
2.
Groep 6 t/m 8 neemt vrijdag 21 april de
gymkleding/schoenen mee naar school.
3.
Aan glutenvrij brood is gedacht. Als er nog andere
allergieën zijn waar we rekening mee moeten houden, neemt u
even contact met de leerkracht op.
4.
Alle kinderen mogen die dag in het rood/wit/blauw/oranje
gekleed gaan.
5.
Verder hebben we nog niet in elke groep genoeg ouders
die willen helpen. Als u kan helpen kunt u het bij de klassenouder
melden. Alvast bedankt.

De meest recente nieuwsberichten worden gepubliceerd in de rubriek
‘Laatste nieuws’ op de website!

Blij!
Een fonkelnieuwe bijenkast.
Nieuwe raampjes waar de
bijen de honing in verzamelen.
Nieuw imkergereedschap en
als klap op de vuurpijl drie
prachtige kinderimkerpakken.
Het Stephanus-bijenproject
heeft dankzij een subsidie van
de gemeente Almelo en uit de
eigen schoolpot een flinke
impuls gekregen. Kinderen
kunnen nu om de beurt
meekijken wat er in de kast
gebeurt en wat de imker af en
toe in de kast moet doen om
er voor te zorgen dat het volk
groeit en bloeit. Zo wordt de
boeiende wereld van de bij
nog inzichtelijker voor
kinderen. We zijn hier
ontzettend blij mee en danken
de gemeente Almelo voor
deze ondersteuning.
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Vakantierooster 2017-2018
De eerste plannen worden alweer gemaakt. Het vakantierooster
van het komende schooljaar ziet er als volgt uit:
Herfstvakantie

23 oktober t/m 27 oktober 2017

Kerstvakantie

25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie

26 februari t/m 2 maart 2018

Paasvakantie

30 maart t/m 2 april 2018

Meivakantie

27 april t/m 11 mei 2018

Pinksteren

20 mei 2018

Vrijdag 20 juli 2018 studiedag en start zomervakantie t/m 3
september 2018

Verkiezing OR-leden
Met ingang van het nieuwe schooljaar verloopt het termijn van 3
OR – leden. Allen stellen zich verkiesbaar voor een volgende
termijn (3 jaar).
Volgens de statuten van de OR dient bij het beëindigen van een
termijn, ook andere ouders de gelegenheid geboden te worden
om zich aan te melden voor de OR. Hiervoor kunt ook u zich
kandidaat stellen.
Aanmelden kan door voor 1 mei een bericht te mailen naar
f.wekamp@kpnplanet.nl.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de OR (begin van
het nieuwe schooljaar), krijgen alle leden/ouders de
gelegenheid om hun stem uit te brengen. Indien blijkt dat er zich
geen kandidaten hebben aangemeld, dan blijven de huidige
leden zitting houden in de OR.
Wilt u nog wat meer informatie? U kunt uw vragen stellen aan de
klassenouder (= OR lid) van uw kind of bij Nicole Wekamp via
telefoon: 074 – 3841543
Ouderraad st. Stephanusschool

De meest recente nieuwsberichten worden gepubliceerd in de rubriek
‘Laatste nieuws’ op de website!
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Zwemfeest groep 8
Op zaterdag 25 maart was het weer zover; het jaarlijkse
zwemfeest van –inmiddels- groep 8. Dit zou helaas ook de
laatste keer zijn dat de groep het zwembad de Tijenraan
helemaal voor zich alleen had. Net zoals de voorgaande
zwemfeesten was er ook dit jaar weer ontzettend veel animo
voor het zwemmen en hadden er zich maar liefst 56 mensen
aangemeld. Vaders, moeders, broertjes en zusjes waren in
groten getale meegekomen om nog één keertje samen te
genieten van het zwemfeest. Een aantal mensen vertrok vanaf
school richting Raalte en sommigen waren rechtstreeks naar De
Tijenraan gereden. Daar aangekomen kon het zwemfeest
losbarsten! Van whirlpool tot wedstrijdbad tot de snelle glijbaan;
iedereen kon zich overal heerlijk vermaken. Een aantal moeders
en een enkele vader hadden een plekje gevonden op het
‘natte terras’ en konden daar even gezellig bijkletsen. Na een
uurtje ravotten in het water werden de lekkere patatjes
opgediend en een kroket of frikandel. Dat ging er wel in en
daarna had iedereen nog een klein uurtje om weer lekker te
zwemmen. Helaas was het na twee uurtjes genieten weer tijd
om huiswaarts te keren, maar niet voordat iedereen nog een
lekker ijsje kreeg als afsluiter.
Wij willen dan ook Petra Bruggeman, de moeder van Lex, heel
hartelijk danken voor alle leuke zwemfeesten van de afgelopen
jaren. Het was altijd gezellig en top geregeld en wie weet is een
reünie volgend jaar best een goed idee? ;-)

Volgende nieuwsbrief

1 mei 2017

Oproep!
Verkeersbrigadiers
gevraagd!
Meld u aan a.u.b. bij
de leerkracht!

Zorg op de Stephanusschool
Om aan alle behoeften van onze leerlingen te kunnen voldoen staat een
professioneel team van leerkrachten en ondersteuners klaar voor uw kind op
onze school.
Wat kunnen wij bieden:
Een betrokken team dat er alles aan doet om het beste in uw kind naar boven
te halen. In de groepen wordt aan leerlingen die dit nodig hebben extra
instructie gegeven en de mogelijkheid om door te werken aan opdrachten
die wat meer van de leerling vragen(plustaken).
Leerlingen met dyslexie krijgen teksten voorgelezen en toetsen worden
mondeling afgenomen (zie dyslexieprotocol).
Drie personeelsleden zijn vertrouwenspersoon voor de leerlingen, waar ze, als
het lastig wordt, met problemen naar toe kunnen gaan.
Onze school biedt een enorm bestand aan leesboeken, waardoor elk kind
volop boeken kan kiezen m.b.t. zijn eigen interesses en leesniveau. Alle
leerkrachten zijn LIST geschoold.
Er zijn twee intern begeleiders die het traject rondom leerlingen met speciale
onderwijsbehoeften begeleiden, in samenspraak met ouders en leerkrachten.

De meest recente nieuwsberichten worden gepubliceerd in de rubriek
‘Laatste nieuws’ op de website!
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Er is een orthopedagoog verbonden aan onze school, die aansluit bij
gesprekken rond zorgleerlingen.
Er is een onderwijsassistent op school aanwezig om leerlingen die extra
instructie of verwerkingstijd nodig hebben buiten de groep te kunnen
begeleiden.
Enthousiaste oud-leerkrachten die zich nog steeds inzetten voor onze leerlingen
bij extra instructie, uitdagende leerstof, werken in de schooltuin, etc.
Vanuit het samenwerkingsverband kunnen we een beroep doen op
specialisten die veel kennis hebben van kinderen met specifieke leer- of
gedragsproblemen (Expertise en Dienstenteam).
Vanuit de gemeente zijn een schoolverpleegkundige en een
schoolmaatschappelijk werkster betrokken, die zich inzetten voor de kinderen
en hun thuissituatie.
Wat wij verder in ons aanbod hebben:
Wij bieden leerlingen interesse voor de natuur door het onderhouden van een
eigen schooltuin en het houden van bijenvolken op ons dak. Eén van de
leerkrachten is opgeleid als imker.
Er is een vakleerkracht muziek voor groep 4 en om het jaar wordt de
muziekvereniging binnen school gehaald voor het verzorgen van een
lessencyclus.
We bezoeken met de kinderen meerdere keren per jaar een
theatervoorstelling en halen elke maand, samen met enkele leerlingen, een
kunstwerk uit de kunstuitleen.
Met de kinderen bezoeken wij zeer regelmatig het verzorgingshuis Theresiahof,
waar activiteiten met ouderen worden ondernomen.
Elke leerling op onze school wordt betrokken bij de activiteiten rondom de
Communie- en Vormselviering die jaarlijks plaats vindt in onze Parochiekerk.
Wat kunnen we niet bieden:
We bieden vanuit school geen logopedie aan. De logopediste die op school
aanwezig is, doet dat vanuit haar eigen praktijk.
Het komt voor dat ouders op grond van ingezet PGB intensieve individuele
begeleiding kunnen inzetten (juf Karin en juf Ans).
Leerlingen die niet zindelijk zijn en dagelijks om verschoning vragen kan school
niet verschonen in de groep. Ouders dienen zelf zorg te dragen voor deze
taak.
Een aantal leerlingen met een dyslexieverklaring wordt begeleid door Bureau
Nijenkamp. In overleg, vindt de begeleiding plaats op onze school.
In overleg met school is het mogelijk om externe ondersteuners op school
ruimte aan te bieden voor de uitvoering van hun begeleiding onder schooltijd.
(bijv. Ergotherapie, PMT, Bureau Dapper, enz.)
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd binnenlopen bij intern
begeleider of directeur.

Volgende maand
dinsdag 9 mei 2017
18:30 uur tot 20:30 uur Klusen schoonmaakavond
maandag 15 mei 2017
15 t/m 24 mei
Themaweken MEDIA
dinsdag 30 mei 2017
Ouders van groep 4:
Evaluatie Communie 20.00
uur

Oproep
Gevraag: kleding voor
‘ongelukjes’
s.v.p. joggingbroeken
T-shirts!

De meest recente nieuwsberichten worden gepubliceerd in de rubriek
‘Laatste nieuws’ op de website!
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