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Deze nieuwsbrief komt uit in de week tussen Hemelvaart en Pinksteren. Het is
mooi om te weten dat de Heere Jezus ons niet alleen achter heeft gelaten op
de aarde, maar Zijn Geest heeft gestuurd om ons te troosten en helpen. We
zijn dankbaar dat we in deze wetenschap en gesterkt in Gods beloften ons
werk op school mogen doen.

Agenda

Zendingsgeld
Voor de meivakantie is Paul Markus op school geweest om een presentatie te
geven over het werk dat hij en zijn vrouw Nelleke mogen gaan doen voor
MAF. In drie groepen hebben de kinderen op een interactieve manier mogen
leren over wat het werk van de MAF inhoudt. Het zendingsgeld is vanaf heden
bestemd voor het werk dat Paul en Nellleke voor
MAF mogen gaan doen. Van harte aanbevolen!
Meer over het werk van Paul en Nelleke is te lezen
op hun website.
Avondvierdaagse
De avondvierdaagse komt er weer aan! Van 29 mei
t/m 1 juni trekt er weer een kinderkaravaan door
Hoevelaken. Een brief met specifieke informatie en
afspraken volgt nog.
Toch willen we alvast een paar zaken onder uw
aandacht brengen:





Het start– en eindpunt van de wandelroutes zijn de velden van SC Hoevelaken. Het is niet de bedoeling dat kinderen voordat het eindpunt is
bereikt al met hun ouders meegaan naar huis.
Het is voor de organisatie erg belangrijk dat kinderen (en eventueel
meelopende ouders) op tijd aanwezig zijn bij SC Hoevelaken.
Denk vooral ook aan het meegeven van genoeg drinken.

We willen de ouderraad alvast hartelijk bedanken voor de organisatie!
Verkeersveiligheid
De laatste tijd merken wij steeds vaker dat er kinderen fietsen over het zebrapad voor de school. Dit is natuurlijk niet de bedoeling en levert onveilige situaties op. De kinderen zijn hierover al aangesproken in de klassen. De politie
gaat dit ook vaker controleren.
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18-05

Pinkster sing-in

18-05

Continurooster

21-05

Tweede Pinksterdag

22-05

Vrije dag groep 1 t/m 4

23-05

Vrije dag groep 1 t/m 4

23-05

Schoolvoetbal 6 t/m 8

29-05 01-06

Avondvierdaagse

13-06

Studiedag - leerlingen
vrij

voor alle data geldt: Deo Volente

Brigadieren
Voor de maandag, dinsdag en vanaf
de zomervakantie ook de woensdag zijn we op zoek naar verkeersbrigadiers. Hierbij een herhaalde,
dringende oproep. Wil en kan je
één van de ochtenden (08.15—
08.30) helpen de kinderen veilig
over te laten steken, neem dan
even contact op met Jeanette.
Verkeersveiligheid
Na de meivakantie zijn Jet Jakobs
en Stef van Essen gestart in groep
1. We wensen Jet en Stef een hele
fijne tijd toe bij ons op school.
Schoolreisje
Voor groep 1 t/m 7 komt het
schoolreisje (20 juni) er weer aan.
Deze week volgt een mail met informatie over de bestemming en
een betaalverzoek.

Geloofwaardig én betrokken onderwijs

Vacature MR
In de nieuwsbrief van afgelopen maart hebben we u geïnformeerd over een vacature in de medezeggenschapsraad van onze school. We zijn blij om te kunnen
melden dat deze vacature inmiddels is vervuld. Maarten de Jong gaat in de MR na
de zomervakantie het stokje overnemen van Arno Lambregtse. Maarten stelt zich
in de nieuwsbrief graag even aan u voor.
Hierbij wil ik mij graag voorstellen. Maarten de Jong, 32
jaar oud, getrouwd met Rosanne en vader van Xander
(groep 3), Iza (groep 1) en Niek (11 maanden). Wij wonen
al langere tijd met veel plezier in Hoevelaken.
Ik ben werkzaam binnen de Rabobank als Compliance officer. In deze functie houd ik mij onder andere bezig met het
schrijven en uitvoeren van beleid, processen en controles
en toets ik of hier aan wordt voldaan.
In mijn vrije tijd sport ik graag (wielrennen, hardlopen).
Verder coach ik op dit moment het 2e senioren team van
korfbalvereniging Telstar.
Ik heb mij kandidaat gesteld voor de MR om als ouder positief kritisch mee te kunnen denken over de ontwikkelingen van de Schimmelpenninck van der Oyeschool.
Dit om de stem van de ouders in bepaalde besluitvorming mee te laten wegen.
Vriendelijke groet,
Maarten de Jong
Pinkster Sing-in
Vrijdagmorgen hopen we op het schoolplein enkele Pinktsterliederen te zingen,
om stil te staan bij het wonder van Pinksteren. Allemaal hartelijk welkom om dit
mee te beleven en mee te zingen! De singin start om 08.30 uur op het schoolplein.
Vrijdag draaien we continurooster.
Dit betekent dat de kinderen uit groep 5 -8
op school eten en om 14.00 uur uit zijn. De
groepen 2 t/m 4 zijn uiteraard gewoon om
12.00 uur uit.
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Oproep verkeersouder
Voor het nieuwe schooljaar zijn
we dringend op zoek naar een
verkeersouder. De verkeersouder maakt het rooster voor de
brigadiers en denkt samen met
leerkrachten na over verkeer en
verkeersveiligheid in en om de
school. Mocht u deze taak op u
willen nemen, neem dan even
contact op met Jeanette.
Vakantierooster 2018-2019
Het vakantierooster voor schooljaar 2018-2019 is bekend. Klik
HIER om het vakantierooster te
openen en te bekijken. Begin
volgend cursusjaar wordt er
weer een schoolkalender meegegeven waarop de data staan
vermeld. Ook zorgen we ervoor
dat de hele jaarplanning gepubliceerd wordt in het ouderportaal.
Bedankt!
We willen iedereen die mee
heeft geholpen met het mogelijk
maken van de paaslunch hartelijk bedanken. Een speciaal
woord van dank voor Boerderij
De Omrand, voor het schenken
van de eieren.
Ook willen we graag de ouders
die geholpen hebben bij de Koningsspelen bedanken. Zonder
jullie was deze leuke dag niet
mogelijk geweest.
Bedankt allemaal!
volgende nieuwsflits: D.V. 06-06-18
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