Flitsnieuws
Flits no. 19 17-05-2021
Welkom
Wij willen Elin en Viënne van harte welkom heten bij ons op school.
Wij wensen jullie samen met je ouders een fijne en leerzame tijd op OBS Tuindorp.
Donald Duckjes (herhaling)
De kinderen op onze school vinden het altijd leuk om een Donald Duck te lezen. Zo leuk dat
de strips die we op school hebben zelfs helemaal kapot gelezen zijn. Wij zouden het leuk
vinden als er weer hele nieuwe verhalen te lezen zijn in onze klassen. Heeft u thuis Donald
Duck weekbladen of strips die wij mogen lezen, geef ze dan mee aan de kinderen. Ze kunnen
de boekjes inleveren bij hun juf of meester.
Namens alle leerlingen, bedankt!

Muzieklessen
Vanaf vandaag, maandag 17 mei, krijgen alle groepen 5 muzieklessen aangeboden door Jasper Dijkstra. Jasper is
zanger/gitarist die ook muzieklessen verzorgt. Met de alternatieve pop band ‘Audio Adam’ is Jasper uitgeroepen tot
‘Serious Talent’ op radio 3FM en verzorgden zij onder andere het support van Ilse de Lange. Hij zal in de lessen bezig
gaan met het bespelen van instrumenten en het zingen van liedjes. Hij zal les geven uit de methode 123zing. Groep 8
zal o.a. de musicalliedjes gaan oefenen. We zijn erg blij dat we hem mogen ontvangen op school!
Ouderportaal
Deze week zullen de groepen 1, 2 en 6 toegevoegd worden aan ons ouderportaal. Houdt uw mailbox goed in de gaten.
De activatiemail kan ook in uw spam terecht zijn gekomen.
Oud papier
28 mei staat er weer een oud papier actie gepland. In overleg met de oud papier commissie gaan we kijken of we het
oud papier weer op kunnen halen. Natuurlijk wordt er rekening gehouden met alle maatregelen omtrent Covid - 19.
U wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
Formatie en NPO
Zo rond deze periode denken we weer na over het formatieplaatje voor het volgende schooljaar. Inmiddels is bekend
hoeveel formatie we het volgende schooljaar te besteden hebben.
Naast deze formatie komen er gelden vrij vanuit het NPO (Nationaal Programma Onderwijs). Vanuit de overheid is
namelijk een flinke pot geld gereserveerd voor het onderwijs. Dit is een tijdelijke investering zoals het nu lijkt. Het
bedrag dat we als school zullen ontvangen, vraagt om een goede voorbereiding. Als school moeten we een heldere
analyse maken van hoe het gaat met onze leerlingen. We nemen daarin niet alleen de basisvakken rekenen, taal en
lezen mee, maar ook het welbevinden en de sociaal emotionele ontwikkeling. In overleg met het team, de MR en
Comprix zullen we kritisch zijn op welke wijze we de extra gelden gaan en mogen inzetten de komende twee jaar. We
houden u als ouder hiervan uiteraard ook op de hoogte. Op dit moment is het dus nog onvoldoende duidelijk hoe ons
formatieplaatje eruit zal komen te zien. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen we dat spoedig met u delen.
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Pinksteren
Aankomend weekend, zondag 23 mei en maandag 24 mei, is het alweer Pinksteren.
Wij wensen iedereen alvast een fijn Pinksterweekend toe!
Deze Flits bevat geen bijlagen.
Belangrijke data
Mei
17 Flits
17 MR vergadering
24 Pinksteren – alle leerlingen vrij
25 Start toetsweken
28 Oud papier
31 Flits
Juni
11 eind toetsweken
14 Flits
17 Generale repetitie musical
18 Studiedag (alle leerlingen vrij)
23,24,25 Kamp groep 7 en 8
25 Rapporten mee
28 Flits
28 MR vergadering
30 Ouderavond ouders toekomstige leerlingen groep 3 – informatieavond omtrent het onderwijs in groep 3
30 Kennismakingsochtend VO groep 8
NB. Wijzigingen voorbehouden.
Opmerkingen t.a.v. deze flits kunnen worden gemaild naar
directie.tuindorpschool@comprixl.nl
Met vriendelijke groet,
Team OBS Tuindorp
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