ALGEMEEN
Koningsspelen
Op donderdag 26 april worden de Koningsspelen gehouden samen met de
andere openbare scholen van Barendrecht. Na de centrale warming-up om
8.30 uur, zal er op ludieke wijze een recordpoging gedaan worden om in het
Guiness Book of Records te komen.
De Koningsspelen worden gehouden op sportpark De Bongerd op de atletiekbaan van Energie, voor de groepen 3 t/m 8.
Tijdens de Koningsspelen worden verschillende sportieve activiteiten gedaan.
Wij verwachten uw kind(eren) in hun schoolshirt (krijgen ze te leen) en sportieve
kleding om 08.30 uur op het sportpark. Kinderen nemen hun lunch van thuis
mee en het is belangrijk dat er deze dag ook voldoende drinken en een gezond tussendoortje in een rugzak wordt meegegeven. De sportdag zal om
14.00 uur afgelopen zijn. U kunt uw kind dan ook weer op het sportpark ophalen.
Wij hebben op deze dag 27 begeleiders nodig voor de begeleiding van de
kinderen bij de verschillende sporten. U kunt zich aanmelden bij de leerkracht
van uw kind via mail, parro etc. Onze sportdag kan alleen slagen, als er voldoende hulp is.
We hopen op een gezellige, sportieve en mooie dag.
Adres: C.A.V. Energie Dierensteinweg 10, 2991 XJ Barendrecht
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Schoolreis groep 1/2
Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van de groepen 1/2,
Vrijdag 18 mei gaan we op schoolreis naar De Ballenbak in Zoetermeer!
De kinderen moeten gewoon om 08:30 uur op school zijn. Rond 9.00 uur vertrekken we vanaf de parkeerplaats (Fuikkant of Haringwater) naar Zoetermeer.
Jullie mogen ons natuurlijk komen uitzwaaien! Rond 14.45 uur zijn we weer terug. Om het overzichtelijk te houden is het de bedoeling dat u uw kind in de
klas ophaalt. We krijgen eten en drinken, dus u hoeft niets mee te geven. Het is
ook niet toegestaan om eigen consumpties mee te nemen. We krijgen ranja
en als lunch patat en een snackje. Het is verstandig om uw kind gemakkelijke,
niet te warme kleding aan te laten trekken, want het kan binnen warm zijn en
de kinderen bewegen veel.
Heeft uw kind kans op een ongelukje, wilt u dan een verschoning in een plastic
tasje meegeven?
Groetjes van alle kleuterjuffen

Schoolreis groepen 3 en 4
Op vrijdag 18 mei a.s. gaan de groepen 3 en 4 op schoolreis naar Drievliet!
De bussen zullen rond 8.45 uur vertrekken vanaf parkeerplaats Haringwater (of
Fuikkant, afhankelijk van de busmaatschappij). De kinderen worden om 8.30
uur eerst in de klas verwacht. De kinderen zullen onder begeleiding van een
volwassene het park in gaan. We verwachten rond 16.30 uur weer terug te zijn
op school. Bij eventuele vertraging of eerdere aankomst zullen we de aankomsttijd versturen via Parro.
Wij vragen u de kinderen het volgende te laten meenemen:
 Tussendoortjes (koekje/ fruit)
 Lunchpakketje
 Pakjes drinken (geen bekers of blikjes)
 Een regenjas of zonnebrandcrème (afhankelijk van de weersverwachting)
Stop de spullen bij voorkeur in een makkelijk te dragen tas (rugzak) en denk
eraan dat deze niet te zwaar is. (Wilt u de tas voorzien van naam?)
De kinderen mogen maximaal 5 euro meenemen. Uw kind mag dit aan de
begeleider meegeven of in zijn of haar tas bewaren. Het geld wordt meegenomen op eigen risico.
Voor noodgevallen zijn wij bereikbaar via het telefoonnummer van de school.
Denkt u ook aan het volgende:
 Voordat de kinderen na aankomst naar huis gaan, moeten zij zich afmelden
bij de leerkracht.
Wij wensen alle kinderen een fantastische dag toe.
De schoolreiscommissie: Sabrina V, Rosita, Desiree, Marieke en Monique
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Geluksavond
Onze jaarlijkse avond vol Geluk, pakkende workshops en theater was weer een
succes. Zeker 50 ouders hebben we mogen verwelkomen dit jaar, fijn!
Samen maken we ons immers hard voor het welbevinden en het Geluk van uw
en onze kinderen… Zonder dat belangrijke ingrediënt komt een kind niet of
onvoldoende tot ontwikkeling.
Creëert u thuis ook wekelijks wat quality-time met uw kind om ook thuis het
Geluk op de agenda te hebben staan? Praat dan ook eens samen over de
Gelukskoffer en de lessen die de kinderen hierin krijgen.
Volgend schooljaar hopen we weer meer ouders te mogen ontvangen op
onze Avond Vol Geluk!
Geluksgroet,
Josefien Bouwknegt – coördinator zorg

Engels op de Zeppelin
Tijdens de studiedag op 23 maart jl. zijn we met het team naar de conferentie
English for All geweest. Iedere leerkracht mocht voor deze dag drie verschillende workshops kiezen, passend bij zijn of haar groep/taak. Hierdoor zijn er
heel veel verschillende workshops gevolgd en hebben we veel informatie verzameld. Er zijn nieuwe ideeën en inzichten ontstaan en op de bijbehorende
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informatiemarkt hebben we allerlei materialen bekeken en meegenomen. Het
was een leerzame dag, waar we met een lezing van Mark Miras ook nog eens
meer te weten zijn gekomen over het leervermogen van ons brein met betrekking tot het vroeg leren van een vreemde taal.
Daarnaast hebben alle leerkrachten de afgelopen periode tijdens een Engelse
les bezoek gehad van de docent die ons Classroom English heeft gegeven. Zij
heeft ons geobserveerd en de les met ons nabesproken. Hier hebben wij veel
van kunnen leren, omdat we er op deze manier achter zijn gekomen wat we
al goed doen en wat we nog kunnen doen om de kwaliteit van onze lessen te
verhogen. Met al deze nieuwe inzichten kunnen we voorlopig weer vooruit!
Daniëlle Nieuwenbroek
Leerkracht groep 3 & Coördinator VVTO Engels

Overblijfnieuws
Kijkt u weleens in de Schakel of het Zuiden? Grote kans dat u ons een keer
tegenkomt. Houdt u deze of volgende week in de gaten, dan kunt u onderstaande advertentie tegenkomen.

Stichting de Overblijf vraagt: “Wie wil er bij ons gezellige team aansluiten?”
Stichting De Overblijf heeft nog ruimte om op een basisschool in Barendrecht
een vrolijke en geduldige overblijfkracht te plaatsen.
Ze zoeken iemand die een uurtje per dag van 12.00-13.00 uur gezellig met de
kinderen een boterhammetje gaat eten en daarna met hen buiten gaat spelen.
Stichting De Overblijf heeft plaats op de maandagen, dinsdagen of donderdagen en u mag 1x of meerdere keren per week komen.
U wordt natuurlijk ingewerkt en u ontvangt ook een vrijwilligersvergoeding. Het
gezellige team staat al klaar om u als nieuw teamlid te verwelkomen.
Iedereen die binnen het prettige profiel past en geïnteresseerd is, mag St. De
Overblijf bellen of mailen. Linda van Nierop, info@deoverblijf.nl of 06-33697150.
We willen daar nog aan toevoegen dat u een vrijwilligersvergoeding ontvangt
van € 6,75 per keer overblijven en indien u kinderen heeft die overblijven, mogen zij gratis overblijven. Dat betekent, heeft u 2 kinderen die beiden 4 x per
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week overblijven en u loopt 2 dagen per week, kan het voordeel oplopen tot
ruim € 86,00 per maand!
Kom gerust eens langs om te kijken!!
U kunt u aanmelden bij Tonia; 06-33699395 of Linda; 06-33697150 /
linda@deoverblijf.nl
Tot het volgende Logboek.
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