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Sportinstuif
Speciaal voor de kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool
organiseren de combinatiefunctionarissen Sport in samenwerking
met studenten van het Graafschap College en de plaatselijke
sportverenigingen een sportinstuif tijdens de meivakantie.
Voor Hengelo is dit op 6 mei op het sportpark Elderink.
In de bijlage leest u er meer over.
Let op: de kinderen moet u wel van tevoren aanmelden.

Meivakantie
De meivakantie is dit jaar van 3 t/m 14 mei.
We starten weer op maandag 17 mei.
Iedereen fijne vakantie!

School groente/fruit
Omdat de school dinsdag wegens Koningsdag gesloten is, is er deze
week fruit op de laatste 3 dagen van de week.
Woensdag: een stuk ananas.
Donderdag: een stuk watermeloen.
Vrijdag: een appel.

Nieuws uit de MR
Het mailadres van de MR is:
MR@rozengaardsweide.nl
U kunt hier altijd naar mailen met
opmerkingen/ideeën etc.
Natuurlijk kunt u ook gewoon een MR lid
aanspreken. Voor de ouders zijn dit Heidy
Maalderink (moeder van Jimmy en
Benjamin) en Joanne Wunderink (moeder
van Daphne en Jorik en Timme).

Zoals bekend (zie hiernaast) zitten Heidy en Joanne in de MR.
Daniëlle Oosterlaten (moeder van Elin, groep 5) en Michelle van
den Broek (moeder van Luca, groep 1) lopen het hele jaar al
mee om zich te verdiepen in de MR en zich eventueel volgende
keer kandidaat te stellen.
Als team vinden we dit erg prettig, hoe meer mensen
meedenken, des te beter.
Vorige week kwam dit wel extra fijn uit. Er was een GMR avond
(MR avond voor alle scholen van Ijsselgraaf) maar onze beide
vertegenwoordigers waren verhinderd. In overleg heeft
Michelle de avond (online) bijgewoond en daarna de MR van
informatie voorzien. De avond ging over het nationaal plan
onderwijs (NPO) waar iedere school volgend jaar mee te maken
krijgt. Op de avond werd vooral veel informatie hierover
gedeeld, maar ook dat input van ouders belangrijk is om een
goed plan te kunnen maken.
We hebben met de MR hier nog nader overleg over en u krijgt
over een poosje vast een verzoek om uw mening te geven.
In het kort gaat het over hoe de kinderen het thuiswerken
ervaren hebben. Wat hebben ze gemist, waar hebben ze van
geleerd en waar moeten we nog extra aandacht aan gaan
besteden.
Op school gaan we gesprekken met kinderen organiseren om
dit goed in beeld te brengen om zodoende een mooi plan op te
kunnen stellen.
Dit plan (NPO) wordt opgesteld naar aanleiding van de input
van de ouders, kinderen en de leerkrachten (analyse van
leeropbrengsten). Daarna komt het plan bij de MR en gaan we
vanaf het nieuwe schooljaar dit in de praktijk uitvoeren.
Het gaat nadrukkelijk niet alleen over achterstanden (wij
spreken liever van vertraging) maar ook over het sociaalemotionele aspect van de schoolsluiting.
Heeft u voor nu al vragen: we horen het graag!
Extra Corona gelden
Aan het begin van dit schooljaar hebben we subsidie aangevraagd en
gekregen om de kinderen extra te ondersteunen. Monique Teunissen
(onderwijsassistent)heeft hiervoor uren gekregen: 4 ochtenden per
week is ze extra in de groepen 5/6 en 7/8. Bente staat daarom meer
uren in de groepen 3/4 en 1/2.
Deze week kregen we bericht dat de subsidie kan worden verlengd
tot eind 2021, hopelijk lukt het. We doen ons best!

Verjaardag
Onderstaande leerlingen zijn komende weken jarig:
6 mei: Jasmijn Stoverinck (groep 8)
14 mei: Anna Sarkisjan (groep 4)
17 mei: Lot Mars (groep 3)
Saar Mars (groep 3)
22 mei: Diana Kroesen (groep 1)
24 mei: Liz Gotink (groep 4)
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!

Agenda
27 april: Koningsdag, school gesloten
3 mei: Start meivakantie
17 mei: Start school
19 mei: Hoofdluiscontrole. I.v.m. Corona graag zelf thuis de kinderen
goed contoleren. Graag de leerkracht op de hoogte stellen
als er hoofdluis is, zodat er een berichtje uit kan naar alle
ouders van groep om extra te controleren en alert te zijn.
24 mei: 2de pinksterdag, school gesloten
25 mei: Studiedag team, alle leerlingen vrij.
27 mei: Nieuwsroos 17

Bijlagen:1
1. Sportinstuif georganiseerd door de combi functionaris van de gemeente in de meivakantie.

