Beste ouders,
We hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad. Vanaf 6 mei beginnen we
aan de laatste periode tot aan de zomervakantie. In dit informatieblad leest u welke
activiteiten in mei aan bod komen. Via de groepsmail of ouderapp ontvangt u
uitgebreidere, groep specifieke informatie. In de mail die u gelijktijdig met dit
informatieblad ontvangt, leest u meer over de voortgang van de werkzaamheden
aan de Grote Vuurvlinder.
Over de nieuwe school: Op dit moment is de aanbesteding opnieuw opgestart en
zijn vier partijen bezig met het maken van een prijs. Eind mei hopen we een
inschrijving te hebben die gaat leiden tot een gunning.
Met betrekking tot het huidige gebouw: De afgelopen weken zijn alle lokalen en
gangen geschilderd door het SKOR klusteam. Hierdoor heeft de school weer een
frisse uitstraling.
Vriendelijke groet, Paul Beumer

-directeur rkbs De Bataaf-

Activiteitenagenda
Ma.
Wo.
Di.
Wo.
Wo.
Vr.
Wo.
Do.
Vr.

6 mei
8 mei
14 mei
15 mei
22 mei
24 mei
29 mei
30 mei
31 mei

Start Hoofdluiscontroles
Giga Kangoeroedag (*m.u.v. de jongsten)
Buro Halt presentatie jeugdcriminaliteit
Letterfeest
Vergadering Oudervereniging
Schoolfotograaf
Schoolreis
(*m.u.v. schoolverlaters)
Hemelvaart
Vrij

Alle units
10.00-12.00 u. Unit 1*
Unit 3
13.15-14.00 u. Unit 1
20.00 u.
Alle units
Alle units*
vrij
Alle units

Korte terugblik
•
•
•
•
•

Geslaagde activiteiten
Theoretisch verkeersexamen: alle leerlingen unit 3- roze/wit geslaagd!
Schoolvoetbal: meiden- en jongensteam hebben kwartfinale bereikt!
Koningsspelen: een frisse, sportieve dag, dankzij de vele hulp!
Vastenactie: Voedselbank bedankt ons voor de vele kratten vol producten!
Palmpasen en Pasen: de OV heeft voor broodhaantjes en de lunch gezorgd!

Wat er gaat gebeuren
Schoolverlaters wachten op de uitslag centrale eindtoets
Op 16, 17 en 18 april hebben de schoolverlaters hard gewerkt aan de centrale
eindtoets. Over ongeveer 3 weken volgt de uitslag.
Vanuit de Units
Dit zijn de IPC-thema’s in onze units:
Unit 1: Landen Unit 2: Zij maakten het verschil

Unit 3: Uitvindingen en machines

Vanuit de Oudervereniging:
Schoolfotograaf vrijdag 24 mei
De fotograaf maakt onder schooltijd portretfoto’s, vrije pose*
en groepsfoto’s. Er worden geen vriendenfoto’s gemaakt.
Van 14.30-16.30 uur kunnen eventueel broer(s)/zus(sen)foto’s gemaakt
worden. De OV heeft gekozen voor ‘een vrije inloop’, er komt geen
intekenlijst. 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.
Schoolreis woensdag 29 mei
Alle kinderen, m.u.v. de schoolverlatersgroep, gaan op schoolreis. Dit jaar zijn de
volgende locaties uitgekozen:
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!
Voor alle groepen geldt:
• 08.30 u: 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.
• Verwachte eindtijd unit 1: 16.00 u.
Verwachte eindtijd unit 2 & 3: 17.30 u.
De kinderen van de schoolverlatersgroep gaan op 26, 27 en 28 juni op schoolkamp.
Op 29 mei gaan zij gewoon naar school.

