Ma.
Ma.
Do.
Vr.
Ma.
Ma.
Ma.
Wo.
Do.
Wo.

7 mei
7 mei
10 mei
11 mei
14 mei
14 mei
21 mei
23 mei
24 mei
30 mei

Start Hoofdluiscontroles
Alle units
GGD-arts
-op afspraakHemelvaart
vrij
vrij
Alle units
Schoolfotograaf
Alle units
MR-vergadering
19.30 u.
Tweede Pinksterdag
vrij
OV-vergadering
19.30 u.
Schoolreisje
(*m.u.v. gr. 8)
Alle units*
Stakingsestafette PO-in-Actie
Nadere info volgt z.s.m.

Nieuwe ruimte
Na de meivakantie gaan de kinderen van unit 1 dagelijks gebruik maken van de hal. Het
doel hiervan is dat hierdoor de werkruimtes van unit 1 dichter bijelkaar liggen. De
leerkrachten hebben zo meer contact met elkaar en er is nog meer overzicht.
De schoolbibliotheek is verhuisd naar het ‘gele lokaal’ aan het einde van de gang.
Voor gezamenlijke vieringen maken we voortaan gebruik van de gymzaal en bij mooi
weer gebeuren de vieringen buiten.
Het ontwerp van ons nieuwe gebouw heeft u kunnen bekijken. Helaas duurt het nog
een tijd voordat het gebouw er staat. Het college heeft op 17 april jl. het
collegevoorstel aangehouden voor het IKC in Passewaaij. Dit betekent dat een volgend
college over dit onderwerp moet beslissen. Hierdoor vervalt de besluitvorming door de
raad op 23 mei. De vorming van een nieuw college is nu gaande.
We gaan daarom verder met het aanpassen van ons huidige gebouw om het
unitonderwijs goed tot zijn recht te laten komen. Hierbij maken we dankbaar gebruik
van enkele klus-ouders en Marco Terbeek (SKOR-onderhoud en reparatie).
Vriendelijke groeten,
Paul Beumer, directeur rkbs De Bataaf
Unit 2-gr 6A/6B wint E-Waste Race
Het kan niemand ontgaan zijn dat de kinderen van De Bataaf de meeste
oude elektrische apparaten hebben ingezameld. Op maandag 4 juni
mogen de winnaars naar NEMO in Amsterdam. Van harte gefeliciteerd!

Koningsspelen 2018
De Koningsspelen waren een groot succes, mede door het prachtige weer. Dank aan
alle hulpouders, studenten van de ROC en de werkgroep. Heel erg fijn dat we elk jaar
weer gebruik kunnen maken van de vrijwilligers van verschillende sportverenigingen:
RKTVC, RC Scrumboks, Korfbalvereniging Tiel '72, TiVoC, Jeu de Boules (wijk)vereniging
Ridderweide/Tiel-West en HCC De Kromhouters. Op de laatste pagina van dit
informatieblad volgen nog enkele flyers van enkele sportverenigingen.
Toestemmingsformulier ivm Algemene verordening gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) van kracht. Deze algemeen geldende Europese regelgeving geldt ook
voor het onderwijs. Binnenkort ontvangt u een toestemmingsformulier
voor publicatie beeldmateriaal van uw kind op de schoolwebsite, in de
nieuwsbrief, op sociale media en in de (school)krant.
De nieuwe thema’s van IPC
Unit 1: Dieren Tijdens dit thema vergaren de kinderen kennis over
dieren en hun natuurlijke omgeving. Deze zijn aan te wijzen op een
wereldkaart. Welke wilde dieren kennen we al? Wat eten ze? Waar
komen ze voor? Welke dieren wonen er in het thuis- en gastland.
Unit 2: Wat eten we vandaag? Welke verschillende maaltijden heb je
gegeten in de afgelopen vijf dagen? Waar komt het voedsel
vandaan? Wie maakt het? Hoeveel verschillende mensen zijn
verantwoordelijk voor het voedsel dat terecht komt op je bord?
Voedsel is van essentieel belang. Het geeft ons energie - maar
hoeveel weten we over de manier waarop voedsel wordt
geproduceerd en voorbereid?
Unit 3: Onze plaats in de ruimte We weten dat als we kijken naar de hemel
dat we de zon zullen zien en de maan en de sterren. Maar waarom zijn ze
er? Wat doen ze? Hoe zijn ze van invloed op de Aarde? Als ruimte
ontdekkingsreizigers kunnen we meer te weten komen over ons
zonnestelsel en de diepere geheimen van het universum. Welkom in de
wereld van de astronomie!
KiVa-vragenlijsten: mei-meting van 7 t/m 31 mei
Kinderen op KiVa-scholen vullen twee keer per jaar op school een vragenlijst in. Dit duurt ongeveer 20 tot 30 minuten. De vragen gaan over klasgenoten, over de leerkracht, en natuurlijk over de kinderen zelf.
De vragen gaan niet alleen over pesten, maar bijvoorbeeld ook over vriendschappen en
hoe het op school gaat. Een deel van de informatie uit de vragenlijsten is ook nuttig
voor leerkrachten. Leerkrachten die beter weten of en hoeveel kinderen met tegenzin
naar school gaan, kunnen daar eerder wat aan doen. Daarom krijgen leerkrachten een

vertrouwelijk rapport over hoe het met de groep gaat. De kinderen van de unit 2 en
unit 3 vullen de midden-/bovenbouw-vragenlijst in.

Vanuit de Oudervereniging:
Schoolfotograaf
Op maandag 14 mei komt de schoolfotograaf op school.
De fotograaf maakt onder schooltijd portretfoto’s, vrije pose*
en groepsfoto’s. Er worden geen vriendenfoto’s meer gemaakt.
Van 14.30-16.30 uur kunnen eventueel broer(s)/zus(sen)foto’s
gemaakt worden. *Voor de vrije pose foto mogen de kinderen
een voorwerp meenemen waarmee ze op de foto willen.
De foto’s kunnen vrijblijvend gekocht worden. Uw kind krijgt via de leerkracht een
inlogcode mee. Hiermee kunt u de foto’s online bekijken en bestellen.
MIK-instrumenten kennismaking
In de maand mei krijgen de kinderen van groep 4 (unit 2) introductielessen van docenten
van Zinder. Ze maken kennis met snaar-, toets- en blaasinstrumenten.

Schoolreis 24 mei
Donderdag 24 mei gaan alle kinderen, m.u.v. groep, 8 op schoolreis. De werkgroep
schoolreis heeft ook dit jaar leuke locaties uitgekozen, waar de kinderen met bussen
naar toe worden gebracht.
Unit 1 gaat naar:

Unit 2 en unit 3 gaan naar:

Via de groepsmail ontvangt u binnenkort meer informatie over de schoolreis van
uw kind. We hopen op een gezellige dag met mooi weer! Werkgroep schoolreis.
Voor alle groepen geldt:
 We verzamelen in de eigen (basis-)groep.
 Alle kinderen dragen die dag een groen T-shirt van school (wordt uitgedeeld).
 De attracties en voorstellingen worden in groepjes bezocht o.l.v. een volwassene.
 Geld en mobiel worden niet meegenomen.
Indien de ouderbijdrage voor uw kind niet is betaald, moet de oudervereniging besluiten dat uw kind
niet mee kan op schoolreis.
De kinderen van groep 8 gaan op 20, 21 en 22 juni op schoolkamp.
Op 24 mei gaan zij gewoon naar school.

Dit jaar kunnen we de kinderen zelfs in de zomer
gek krijgen van science met onze Mad Science
zomerkampen! Deze zomerkampen vinden de
gehele vakantieperiode plaats op super leuke
locaties verspreid door Gelderland en Overijssel!
Zo vindt u ons in:
Gelderland:
Arnhem; Het Open Lucht Museum
Nijmegen; Hortus Botanische Tuin Nijmegen
Buren; Het Wilgje Buitensport
Winssen; Mad Science Lab
Overijssel:
Holten; Camping de Holterberg
Nijverdal; Buitencentrum Sallandse Heuvelrug
Bekijk onze coole Mad Science zomerkamp
magazine:
http://magazine.mad-science.nl/zomerkamp

