Nieuwsbrief mei 2019
Beste ouders, verzorgers,
Na twee weken meivakantie zijn we afgelopen maandag weer lekker van start gegaan met z’n allen.
Deze week hebben de leerlingen van groep 8 de uitslag van de Eindtoets ontvangen en zijn de groepen 1 t/m 4 gestart met het thema Onderwaterwereld. Ook zijn wij druk bezig met de formatie voor volgend schooljaar. Samen met
de MR– oudergeleding worden er op dit moment sollicitatiegesprekken gevoerd met verschillende kandidaten. In de
volgende nieuwsbrief zullen we u hier meer over vertellen.
In deze nieuwsbrief vertellen we u over de klankbordbijeenkomst ‘Sterke leerlingen’ en komt nogmaals het rooster
van de studiedagen en vakanties voor volgend jaar voorbij. Ook wordt er een laatste oproep gedaan voor de avondvierdaagse.
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, stelt u deze dan gerust.
Met vriendelijke groet,
Margriet Kouwenhoven
Directeur De Kleine Dichter
__________________________________________________________________________________________
Belangrijke data
Donderdag 16 mei
MR vergadering
Woensdag 22 mei
Lentefeest
Woensdag 29 mei
Studiedag— kinderen zijn vrij
Donderdag 30 mei
Hemelvaart—kinderen zijn vrij
Vrijdag 31 mei
Hemelvaart—kinderen zijn vrij
Dinsdag 11 juni
Studiedag—kinderen zijn vrij
__________________________________________________________________________________________
Klankbordbijeenkomst ‘Sterke leerlingen’
Op woensdagavond 12 juni van 20.00 uur tot 21.00 uur is de klankbordbijeenkomst ‘sterke leerlingen’. We zullen met
elkaar in gesprek gaan over het onderwijsaanbod van onze school, aan de hoogst presterende leerlingen. We willen
graag van jullie horen hoe de aanpassingen in het onderwijsaanbod worden ervaren door ouders, welke adviezen
jullie hebben voor de toekomst en wat jullie vinden van onze plannen voor de komende jaren.
We vinden het fijn als u van tevoren laat weten dat u komt, maar als u spontaan besluit te komen bent u uiteraard
ook welkom. De deuren gaan open om 19.45 uur. We zorgen voor koffie en koekjes. Aanmelden kan
via petra.vrancken@spoutrecht.nl. Hopelijk tot dan!
__________________________________________________________________________________________
Lentefeest DKD 22 mei!
Beste ouders,
Op 22 mei vieren we het jaarlijkse lentefeest op De Kleine Dichter.
Dit jaar is het thema ‘Onderwaterwereld’. Natuurlijk is onze schoolband weer van de
partij en zijn er allerlei leuke activiteiten in en rondom de school voor de kinderen. Ook
zijn er prachtige prijzen te winnen bij de DKD-bingo!
De voorbereidingen zijn al in volle gang, maar wat extra handen kunnen we zeker gebruiken.
We zoeken nog heel wat hulp op de dag zelf (in shifts van een half uurtje), ook zijn we op zoek naar mensen die
‘ludieke’ prijzen voor de DKD-bingo kunnen leveren (denk aan een ritje in je cabrio of een gratis avondje oppas).
Bovendien organiseren we dit keer een heuse ‘heel-DKD-bakt-wedstrijd’. Wie maakt een heerlijk baksel in het
thema ‘Onderwaterwereld’ en wint daarmee de enige echte ‘heel-DKD-bakt-award’?
Help je mee om er weer een onvergetelijk feest van te maken? Geef dan via de volgende link aan hoe je wil helpen!
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9hkZkghTU2C3W8IUz8DS16L4zlCgHRGurJzQzFxu8pUNlQzNVlRVkZIQThDSVI1WVoxM0hBNVEyTi4u
Veel dank alvast, De Lentefeestcommissie (Maartje, Claire, Laura, Diana, Simona en Saskia)
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Data studiedagen en vakantie volgend schooljaar (bij herhaling!)
In onderstaand overzicht vindt u de studiedagen en vakanties voor volgend schooljaar. Deze zijn tot stand gekomen in overleg met
de medezeggenschapsraad van De Kleine Dichter.
Op de laatste schooldag, 17 juli 2020, zijn de kinderen om 12.15 uur vrij.
De data zijn straks, net als afgelopen schooljaar, automatisch in de digitale schoolkalender te zien. Deze kalender zal aan het begin
van het schooljaar aan u worden verstuurd en u kunt deze via onze website in uw eigen digitale agenda zetten.
Er is bij het bepalen van de studiedagen en vrije middagen ruimschoots rekening gehouden met de vakanties en overige vrije dagen. Om die reden kan er geen verzoek worden ingediend voor eerder vertrek richting een vakantiebestemming.

Herfstvakantie

21 okt t/m 25 okt

Kerstvakantie

23 dec t/m 3 jan

Krokusvakantie

24 feb t/m 28 feb

Pasen

13 april

Meivakantie

27 april t/m 8 mei

Hemelvaart

21 mei + 22 mei

Pinksteren

1 juni

Zomervakantie

20 juli t/m 28 aug

De studiedagen zijn gepland op de volgende data:
•
•
•
•
•
•
•

Maandag 28 oktober 2019
Vrijdag 20 december 2019
Donderdag 20 februari 2020
Vrijdag 21 februari 2020
Dinsdag 14 april 2020
Woensdag 20 mei 2020
Dinsdag 2 juni 2020.

_____________________________________________________________________________________________________
Avondvierdaagse: maandag laatste kans!

Maandag 13 mei is de laatste kans om te betalen voor de avondvierdaagse, die dit jaar is van 3 tot 6 juni. (Zie ook de vorige nieuwsbrief).
Maandagochtend tussen 8.15 en 8.30 staat er een doos bij de ingang bij meester Theo. De envelop met inschrijfgeld kun je daarin
kwijt (met naam en klas en 5,50 per kind).
Dit is de laatste kans om de inschrijving definitief te maken!

Als je nog niet hebt ingeschreven: dit gebeurt dit jaar digitaal via deze (goede;-) link: https://forms.gle/Lv5vw2XNkdcnTajs6
Informatie over de organisatie, indeling van de groepen etcetera volgt later deze maand.
Mocht je nog vragen hebben, stuur dan een mail naar avondvierdaagsekleinedichter@gmail.com.
_____________________________________________________________________________________________________
Stepjes, skeelers etc. blijven voortaan buiten
We zien de laatste tijd weer veel stepjes, skeelers en skateboards de school binnen komen.
Hoewel we natuurlijk blij zijn met zulke sportieve leerlingen, zijn we minder blij met de chaos die inmiddels
ontstaat in de gang.
Zowel vanwege de veiligheid in de school alsmede het gebrek aan ruimte, zijn de skeelers, stepjes etc. niet
meer welkom binnen de schoolmuren.
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