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

Met een mooie groep belangstellenden vierden we afgelopen donderdag het paasfeest. Het
was mooi om dit met jullie samen te vieren. We luisteren naar het paasverhaal en zongen
liederen met de groep of samen. Dit verhaal waarin God zijn eigen Zoon uit liefde naar
deze wereld stuurde om voor ons te sterven en weer op te staan is ook voor ons nog
steeds actueel. In een lied zongen we het als volgt: ‘God maakt vrij; in die hoop leven wij’.
Het is inderdaad een hoop van waaruit we dagelijks mogen leven.

Inloopkwartier
Volgende week vrijdag 13 april bent u weer van harte welkom om even in de klas van uw
zoon of dochter te komen kijken. De deur staat open tot ongeveer 9 uur.

Groep 5/6

Vandaag nam meester Tony afscheid van groep 5/6. We namen afscheid in de groep. De
kinderen hadden iets gemaakt en sommige kinderen hadden een presentje voor de
meester. Hij heeft een half jaar lang om de week ingevallen op de woensdag. We zijn blij
met zijn inzet voor deze groep. Vanaf volgende week start juf Carola weer na haar
zwangerschaps- en ouderschapsverlof. Ze gaat werken op woensdag en donderdag
(ochtend). Dit betekent dat juf Wilma gaat werken op maandag, dinsdag en vrijdag.
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Promenadeloop
De kinderen kunnen deze week nog de formulieren inleveren voor de promenadeloop.

Inloopkwartier

Volgende week vrijdag 13 april bent u weer van harte welkom om even in de klas van uw
zoon of dochter te komen kijken. De deur staat open tot ongeveer 9 uur.

Schoolreisje groep 1 t/m 6.
Op dinsdag 24 april gaan we op schoolreisje. De kinderen van groep 3 t/m 6 gaan naar
‘Oud Valkenveen’ in Naarden. De kleuters hebben een eigen uitje. Hier hoort u nog meer
over. Binnenkort ontvangt u meer informatie over de praktische zaken en de betaling.

Schoolvoetbal
Vorige week speelden de meiden hun toernooi in Kerkwijk. Helaas was het weer prut, maar
de meiden lieten zich niet kennen en speelden fanatiek en sportief hun wedstrijden. Goed
gedaan, meiden!

De jongens speelden vandaag in Aalst. Het weer was een stuk beter en ook daar werd
fanatiek gespeeld. Hier 2 foto’s. Meer foto’s zijn te vinden op onze site.
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Oudercommissie Ukkeklup

In de vorige nieuwsbrief stond een oproep om mee te doen in de oudercommissie. Er stond
toen niet bij wat dit precies inhoudt. Daarom nu wat meer uitleg. Het gaat om meedenken in
beleidszaken. Denk bijvoorbeeld aan pedagogisch beleid, voeding, organisatorische zaken
en financiële beleid. Het gaat dus niet om het meehelpen met activiteiten. Als er hulp nodig
is wordt dit per keer geregeld.
Concreet moet u denken aan 2-3 keer per jaar een overlegmoment met de leidsters en met
mij. Indien nodig kan dit meer zijn als er een belangrijk onderwerp speelt. Het liefst plannen
we deze overlegmomenten overdag. Vindt u het interessant om mee te denken dan kunt u
zich bij mij melden.

Boerderijuitje; voorschool De Ukkeklup.

Wij zijn uitgenodigd om een kijkje te nemen op de boerderij van familie van der Linden in
Well. Op donderdagmorgen 17 mei mogen wij komen. Superfijn dat er al voldoende ouders
zijn die zich hebben opgegeven voor het rijden en begeleiden. We moeten er om 9.30 uur
zijn. We starten die dag met de kinderen in de kring, daarna vertrekken we om 9:15 naar de
boerderij. Om 11.00 uur vertrekken we weer richting school. Geef uw kind laarzen mee en
eventueel een autostoeltje. Als we een uitje hebben met de kinderen vinden wij het
belangrijk dat er voldoende begeleiding is voor de veiligheid (2 kinderen op 1 ouder). De
kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen. Alle kinderen van de maandag,
dinsdag en donderdag zijn welkom bij het uitje.

Paasfeest; voorschool De Ukkeklup.
We hebben een gezellig feest gehad. Juf Lenny vertelde aan de hand van de Kijkbijbel het
verhaal over Pasen .Ook hebben we weer het lied van Lang Leve de Koning gezongen. We
hebben daarbij met de slingers gezwaaid en we hebben een mooie optocht gemaakt in de
klas. We hebben ook geprobeerd de broodjes te breken en te proeven natuurlijk. Na het
verhaal hebben sommige kinderen hele mooie tekeningen gemaakt naar aanleiding van het
Paasverhaal. Na het fruit eten kregen we nog chocolade paaseitjes, die we op kleur hebben
gesorteerd. Daarna mochten we onze lievelingskleur paasei uitzoeken en opeten. Ze waren
erg lekker.

Bijbelverhalen ; voorschool De Ukkeklup.

Met de bijbel verhalen gaan we het hebben over het verloren schaap, de Samaritaan en
Hemelvaart.

Nieuws van het consultatie bureau; voorschool De Ukkeklup
Hieronder vindt u een nieuwsafbeelding van het voedingscentrum.
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Aanwezigheid Bendiks Westerink
Donderdag 5 april, vrijdag 6 april (‘s middags voor groep 7/8).
Maandag 9 april, dinsdag 10 april, vrijdag 13 april (‘s middags voor groep 7/8).
Maandag 16 april.

Tenslotte
De volgende nieuwsbrief verschijnt op maandag 16 april 2018.
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