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Juf Janna
Juf Janna heeft onlangs aangegeven dat ze heeft
besloten om te stoppen als leerkracht op De
Schans in Een.
Inmiddels heeft ze 38 jaar voor de klas gestaan en
heeft nu het gevoel dat het tijd is voor iets
anders. Over deze beslissing heeft juf Janna lang
en goed nagedacht, want zoiets doe je natuurlijk
ook niet zomaar.
We wensen juf Janna alle goeds toe voor de
toekomst!
Haar laatste werkdag zal woensdag 10 juli zijn.
Iedereen is die dag vanaf 12:00 uur van harte
uitgenodigd voor een hapje en een drankje.
Met het team nemen we afscheid op
vrijdagmiddag in de laatste schoolweek.

Bieb

Oudervereniging
De oudervereniging zoekt versterking!
Deze gezellige activiteitencommissie, bestaande
uit diverse enthousiaste ouders, organiseert
samen met het team vele festiviteiten op school,
zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen, BBQ etc.
Voor kinderen zijn dit vaak de hoogtepunten van
het schooljaar. U begrijpt dat we ook voor deze
commissie ouders hard nodig hebben.
De OV bestaat op dit moment voornamelijk uit
moeders, maar ook vaders kan de OV goed
gebruiken!!
Dus, geef u op!!
Heeft u trouwens de ouderbijdrage al betaald die
deze activiteiten mogelijk maakt?

Regelmatig lezen, ook in de vrije tijd, zorgt ervoor
dat kinderen vooruit gaan met lezen. Daarom
willen wij in de zomervakantie de boeken niet in
de kasten laten staan en lenen wij de boeken
gewoon uit. Er is echter gebleken dat er kinderen
zijn die nog boeken thuis hebben, die al een tijd
geleden ingeleverd hadden moeten worden. Het
kan zijn dat uw kind hier inmiddels een briefje
over meegekregen heeft van de 'bibliotheekmoeders'.
Om voldoende voorraad boeken te hebben om
uit te lenen voor de zomervakantie, willen wij
graag dat deze boeken z.s.m. ingeleverd worden.
Zou u ervoor willen zorgen dat alle boeken op of
voor 3 juli ingeleverd zijn? Op woensdag 10 juli
kunnen de kinderen dan boeken uitzoeken voor
de zomervakantie.
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Groepsverdeling 2019-2020

Nieuwe leerling

Voor het komende schooljaar formeren we
wederom 4 combinatie groepen. Alle groepen
starten in het begin van het schooljaar met 16 tot
21 leerlingen. Dat zijn mooie aantallen.

Vorige week is Femke, het zusje van Wietse,
alweer 4 jaar geworden. Ze heeft inmiddels al
een paar keer meegespeeld met de Vrolijke
Vissen en dat was erg leuk. We wensen Femke
een fijne schooltijd toe op De Schans!!

De medezeggenschapsraad wordt ook bij dit
proces betrokken en heeft inmiddels
uitgesproken er vertrouwen in te hebben dat dit
een verantwoorde keuze is.
Er is ook dit jaar ruimte om in alle groepen extra
ondersteuning te bieden. Voor groep 1/2 zal dit
vanaf januari zijn.
Daarnaast zijn juf Lianne, juf Eveline en meester
Erik, op een aantal extra momenten op school
aanwezig. Zo kunnen we ook invulling geven aan
het ‘werkdrukbudget’ dat alle scholen krijgen.
Overigens zullen juf Metje, de intern begeleider,
en juf Willemijn, de vakleerkracht gym, op
maandag aanwezig zijn. Jan is volgend natuurlijk
ook weer van de partij.
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Musical groep 7/8
Dinsdagavond 9 juli om 19.30 uur vindt de
musical "Help, we zijn het bruidspaar kwijt"
plaats: Paniek! 'We zijn sinds de ceremonie in het
gemeentehuis het bruidspaar kwijt!’. Met deze
uitroep gooien weddingplanners Wendy en
Wanda het bruiloftsfeest totaal op z’n kop. De
dochter van bakker Bokkepoot en de zoon van
bakker Bol zijn zojuist met elkaar getrouwd, maar
opeens ontbreekt ieder spoor van het kersverse
paar...
De kaartverkoop is inmiddels gestart. Kaarten zijn
op school te verkrijgen of via uw kind. De kaarten
kosten €2,50 per persoon (kinderen tot en met
12 jaar zijn gratis).
Dit is inclusief koffie en thee in de pauze. De
drankjes na afloop van de musical zijn tegen
betaling en dus voor eigen rekening.

Meester
Erik
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1 en 5 juli is groep 1 t/m 4 vrij!!
Op maandag 1 juli en vrijdag 5 juli staan er
margedagen gepland. Leerkrachten gaan dan aan
de slag met de administratieve taken, zoals
handelingsplannen en rapporten. Voor de
groepen 5 tot en met 8 betekent dat er op
maandag 1 juli een leerkracht uit de ondermiddenbouw voor de groep staat. Kinderen van
groep 1 tot en met 4 zijn deze dagen vrij.

Kennismaking nieuwe groep
Op maandag 8 juli gaan de kinderen van 10.3011.30 uur naar de nieuwe leerkracht in het
nieuwe lokaal. Op deze manier kunnen ze alvast
kennismaken met de nieuwe kinderen, de
leerkracht en eventueel het nieuwe lokaal waar
ze het nieuwe schooljaar in zitten. Ook de nieuwe
kleuters die in juli, augustus en september 4 jaar
worden, worden voor dit uurtje uitgenodigd.

Groep 8 is donderdag 11 juli vrij!!
Op donderdag 11 juli is groep 8 vrij. Zij zullen op
vrijdag 12 juli worden uitgezwaaid door alle
andere kinderen van de school.

Belangrijke data
28 juni

Groep 5/6 op schoolreis!!

1 en 2 juli

Facultatieve oudergesprekken

1 en 5 juli

Margedag:
Groep 1 tot en met 4 vrij!!
Kennismakingsuurtje
nieuwe groepen
Musical groep 7/8

8 juli
9 juli
10 juli

Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen worden in de
zomervakantie opgeruimd. Deze voorwerpen zijn
in een bak naast de voordeur verzameld. Mocht u
nog iets missen van uw kind dan kunt u hier nog
even naar kijken.

Opening schooljaar met BBQ!

11 juli
12 juli

15 juli t/m
23 augustus

Rapport mee
Afscheid juf Janna
BBQ groep 8
Schansinfo 19
Leerlingen groep 8 vrij!!
Laatste schooldag
Alle leerlingen zijn om 12.00
uur vrij!
ZOMERVAKANTIE!!

Het nieuwe schooljaar 2019-2020 willen we graag
feestelijk inluiden met een gezellige barbecue op
dinsdag 10 september vanaf 17:00 uur.
Ouders en leerkrachten kunnen elkaar leren
kennen en/of gezellig bijpraten, de kinderen
kunnen dan lekker samen spelen op het plein.
Zie hiervoor ook de uitnodiging in de bijlage van
deze nieuwsbrief.
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Oproep voor Tentenkamp!
We zijn op zoek naar ‘nieuwe’ ouders/verzorgers die vanaf dit/ volgend jaar willen helpen met
Tentenkamp!
De huidige groep gaat de komende jaren stoppen in verband met de leeftijd van hun kind(eren).
Tentenkamp is al ruim 40 jaar een traditie in Een: een groepje ouders regelt samen de voorbereidingen
voor de eerste maandag en dinsdag van de schoolvakantie. In overleg wordt gekeken wie er tijdens
Tentenkamp aanwezig kan zijn. Het is altijd heel gezellig en de kinderen vinden het altijd geweldig leuk. De
opgavebriefjes voor Tentenkamp dit jaar (op 15 en 16 juli) worden weer meegegeven via school.
Helaas zal Tentenkamp moeten stoppen als er geen vrijwilligers zijn om het stokje over te nemen... en dat
zou natuurlijk ontzettend jammer zijn! Het zou mooi zijn als de jarenlange traditie van Tentenkamp in Een
kan worden overgedragen en voortgezet!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christel Pijpker (0592-656539, ‘s avonds bereikbaar).
Meer informatie over Tentenkamp: https://www.eencity.nl/bestuur/tentenkamp/
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Drie dagen fun op het Sport & Spel Festival
Dit jaar is het thema ‘Reality TV’
We zijn weer druk bezig met de voorbereiding voor het Sport & Spel Festival in Norg, een mooie afsluiting
van de zomervakantie voor kids uit groep 3 t/m 8. Dit evenement vindt plaats op dinsdag 20-, woensdag 21en donderdag 22 augustus 2019, steeds van 09:30 tot 15:30 uur.
‘Reality TV’ is dit jaar het overkoepelende thema. De eerste dag staat in het teken van Studio Sport; ’s
ochtends komen klassieke sporten als voetbal, korfbal, tennis en hockey aan bod en ’s middags (dan zijn
kleuters uit groep 1 en 2 ook van harte welkom) staan er nieuwe, coole en hippe sporten op het
programma, zoals het NK Papieren Vliegtuigjes Gooien en een Stokpaardenrace. Woensdag is ‘Freek Vonk
Dag’; we gaan de hele dag op pad in het bos. ‘Ter Land, Ter Zee en In de Lucht’ is het thema van de laatste
dag. We starten in het Molenduinbad en eindigen op de stormbaan. Vergeet je zwembroek niet!
Kleuters betalen € 5,00 voor deelname en alle andere kinderen € 20,00 voor drie dagen, of € 7,50 per dag.
Heb je zin om mee te doen, dan kun je je aanmelden bij Afien Baving van Beweegdorp Norg via 0637430610 of info@beweegdorpnorg.nl.
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