Nieuwsbrief
PCB “De Rank” en “De Ukkeklup”,
29 januari 2018
Beste ouders/verzorger(s),

Januari is alweer bijna voorbij en we zitten als school weer in ons normale ritme.
Momenteel worden er veel toetsen afgenomen. De halfjaarlijkse cito’s, maar ook toetsen
die nog meetellen voor het komende rapport. Binnenkort hopen we hierover met u te
spreken op de ouderavond.

Ouderavond over seksuele vorming
De avond over seksuele vorming kon 18 januari helaas niet doorgaan in verband met ziekte
van de spreker. We hebben een nieuwe datum geprikt. Op woensdag 21 februari hopen we
alsnog deze avond te gaan houden. Vanaf 19:45 bent u welkom.

Woensdag fruitdag
Op woensdag is het fruitdag. Wilt u eraan denken dat de kinderen op die dag fruit mee
nemen naar school?

Social sofa
Afgelopen vrijdag werd de ‘Social sofa’ officieel geopend door de kinderen van groep 8
samen met wethouder Han Looijen. Vorig jaar al had deze groep (toen nog groep 7) al
ontwerpen gemaakt samen met kunstenaar Daniëlle Ducheine uit Gameren. Ze vroeg wat
typisch was voor Kerkwijk en de kinderen gingen daar enthousiast mee aan de slag. Allerlei
ideeën kwamen langs. Daniëlle verwerkte deze tot een prachtig geheel. Met veel noeste
arbeid werd de stenen sofa van een prachtig mozaïek voorzien door de mensen van
Weener XL. Op de achterkant is zelfs onze school te zien. Kerkwijk heeft er een mooie
opvallende blikvanger bij. Angela de Weert (dorpsraad) en Daniëlle, heel erg bedankt voor
de begeleiding! De social sofa is bedoeld als ontmoetingsplek. De bank staat bij de
vluchtheuvel naast de kerk. Meer foto’s zijn te vinden op onze site.
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Voorleesochtend; voorschool De Ukkeklup.

Bij de Ukkeklup werd er afgelopen week voorgelezen in het kader van de voorleesdagen.
Het prentenboek ‘Sst, de tijger slaapt’ werd gebruikt en de kinderen maakten een mooie
hoofdtooi. Hieronder enkele foto’s van deze ochtend. Komende donderdag is er ook een
voorstelling over dit boek in de bibliotheek in Zaltbommel (zie bijgevoegde flyer)

Ziekmelding juf Rianne; voorschool de Ukkeklup
De ouders van de kinderen van de Ukkeklup zijn inmiddels op de hoogte gesteld van het
ziekteverlof van Rianne. Rianne kampt met chronische pijnklachten en daarmee
samenhangende vermoeidheid. We verwachten dat ze langere tijd niet zal kunnen werken.
Momenteel ben ik op zoek naar een vervanger voor Rianne. Als ik daar meer over weet,
dan hoort u het uiteraard zo snel mogelijk.
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Aanwezigheid Bendiks Westerink
Woensdag 31 januari (voor groep 5/6), donderdag 1 februari (’s middags voor groep 3/4/5)
en vrijdag 2 februari (’s middags voor groep 7/8).
Maandag 5 februari, dinsdag 6 februari, donderdag 8 februari (’s middags voor groep 3/4/5)
vrijdag 9 februari (’s middags voor groep 7/8).
Maandag 19 februari.

Tenslotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 19 februari 2018.
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