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Agenda juni - nieuwe data
Donderdag 6 juni
Dinsdag 11 t/m vrijdag 14 juni

8.30 uur Koffieuurtje met Claudia
Openhuis

➢ Voor alle overige data – zie jaarkalender!
Vieringen (vinden plaats in het speellokaal om 11.30 uur. Ouders, verzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom)
Woensdag 5 juni
Woensdag 12 juni
Woensdag 19 juni
Woensdag 26 juni
Woensdag 3 juli
Woensdag 10 juli

Viering Duckies
Open podium
Viering alle bouwen + jarigen juni en juli
Geen viering – juffendag
Geen viering
Geen viering – overvliegen (8ste jaars vrij)

Luizen
Al een tijdje proberen we de school weer luizenvrij te krijgen, maar tot op heden is dat
helaas niet gelukt. Ontzettend vervelend natuurlijk voor iedereen die er direct mee te maken
heeft, maar ook belangrijk om alle andere kinderen goed in de gaten blijven houden, want
hoe eerder er neten/luizen geconstateerd worden, hoe beter.

Thabita, moeder van Elana uit groep 4 heeft een brief gemaakt waarin jullie alle informatie
over het bestrijden van luizen nog eens duidelijk kunnen vinden. Mocht je nog meer vragen
hebben, ze denkt graag met je mee en zij heeft eventueel ook nog een uitgebreidere brief
voor je. Samen moet het ons toch lukken weer luizenvrij te worden.
Stamgroepen 2019-2020
Om ook volgend jaar de groepsgrootte zo evenredig mogelijk te verdelen en na overleg met
de MR, werken we volgend schooljaar met een 1-2-3,(OB) een 4-5-6 (MB) en een 7-8 (BB)
stamgroep. Daarnaast zullen we, vanaf augustus, op woensdagmiddag een kwartiertje
langer lesgeven. Betekent dat alle kinderen om 12.30 uur vrij zijn. De andere schooltijden
blijven gelijk. Daarnaast is Claudia nog volop bezig met de formatie, welke leerkrachten er
voor de groepen staan. Zodra alles in het onderwijsteam en binnen de andere scholen
binnen de stichting rond is, zullen we je hierover informeren.
Oudergesprekken
Binnenkort krijgen de kinderen van groep 3 t/m 7 weer hun rapportverslag mee naar huis.
Door het jaar heen houden wij jullie op de hoogte van de ontwikkeling van je kind door
bijvoorbeeld oudergesprekken en het meegeven van toetsresulaten. In het rapportverslag
staat alles nog een keer op een rijtje. Als er naar aanleiding van het lezen van het
rapportverslag nog vragen zijn, dan kun je je aanmelden voor een facultatief oudergesprek.
De facultatieve oudergesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 2 juli (groep 3 t/m 6) en
woensdagmiddag 3 juli (groep 6 en 7).
De intekenlijsten hangen maandag 1 juli bij de stamgroepen.
Het is ook mogelijk dat er van ons uit aanleiding is om jullie uit te nodigen voor een gesprek.
Daarnaast zijn er voor de 7de jaars de gesprekken over het voorlopige eindadvies. Deze
vinden plaats op maandagmorgen 24 juli en donderdagmiddag 27 juni. De 7de jaars ouders
krijgen hiervoor nog een uitnodiging.
Nieuw zijn de overgangsgesprekken. Deze vinden plaats direct na de zomervakantie en zijn
bedoelt voor de kinderen die van bouw veranderen. Het is een gesprek tussen de oude en
nieuwe stamgroepleider en de ouders. Dus wisselt je kind deze zomer van bouw, dan word
je hiervoor direct na de zomervakantie uitgenodigd.
Heb je de rapportmap nog thuisliggen, wil je die dan deze week meegeven naar school zodat
wij hem kunnen vullen.
Open huis
Van dinsdag 11 juni tot en met vrijdag 14 juni is er, van 11.00 tot 12.00 uur, op Ter Stege,
De Klimboom en De Holsthoek open huis. Jullie zijn van harte welkom om een bezoekje te
brengen aan een van de scholen die vanaf 1 augustus samen de Openbare school Olst gaan
vormen. De koffie staat klaar!

Processierupsen
Op het fietspad tussen school en de Hooiberg zijn processierupsen gesignaleerd.
Processierupsen zijn in feite de larven van nachtvlinders. Zij overwinteren voornamelijk in
eikenbomen. Zij komen voort uit eitjes van deze vlinders die in de boomtoppen worden
gelegd. Wanneer de eitjes uitkomen vervellen de rupsen een aantal keren en verzamelen ze
zich in grote nesten op een grote tak of stam van een eikenboom. Deze nesten zijn vrij
makkelijk te herkennen aan witte of grijzige spinsels van draden, brandhaartjes,
vervellingshuidjes en uitwerpselen. De rupsen bewegen zich achter elkaar voort in lange
rijen alsof ze een soort processie lopen. Vandaar ook de term “processierupsen”.
De processierupsen vinden we uitsluitend gedurende de lente en zomermaanden met als
piekmaanden de maanden mei, juni en juli
Het zijn de brandhaartjes van de rupsen die voor klachten zorgen bi de mensen. Ze worden
gemakkelijk door de wind verspreid tot wel honderd meter van het nest vandaan. De
haartjes dringen dan de huid, ogen en luchtwegen binnen.
Klachten van processierupsen kunnen lijken op een hooikoorts of astma-aanval zoals
huiduitslag, rode gezwollen ogen, loopneus, kriebel in de keel, moeite met slikken, hosten,
en kortademigheid. Bij ernstige reacties kunnen mensen soms ook last krijgen van
duizeligheid, koorts, overgeven en onwelbevinden
We hebben de gemeente op de hoogte gesteld.
Parro
Al een tijdje werken we met de Parro app. Graag horen we wat jullie ervaringen zijn met
deze app. Gebruik je hem? Vind je hem handig in gebruik? Heeft het meerwaarde? …..
Je kunt je ervaringen mailen naar n.buist@de-mare.org.
Eindviering 10 juli
In de bovenbouw zijn de voorbereidingen in volle gang voor de eindviering van woensdag 10
juli. Eerder melden we jullie dat de viering om 17.00 uur zou beginnen, maar we hebben dit
een uurtje vervroegd. De oudste zoon van Nicole krijgt deze avond zijn diploma en op deze
manier kan zij zoveel mogelijk bij beide aanwezig zijn.
Tijdens de eindviering laten de bovenbouwers hun eigen gemaakt musical “Verdwaalt voor
niks” zien en nemen we afscheid van de 8ste jaars. Daarnaast zullen ook de onder- en
middenbouw een act op het podium laten zien. We gaan er dus ook vanuit dat alle kinderen
deze middag aanwezig zijn. Mocht dat onverhoopt niet lukken wil je dit dan tijdig laten
weten aan de stamgroepleider.
Ieder gezin krijgt voor de voorstelling 4 vrijkaartjes. Extra kaartjes (met name voor de
kinderen van groep 7/8) kunnen t.z.t. op verzoek bij Nicole verkregen worden.

De viering begint dus om 16.00 uur in het Holstohus en duurt ongeveer tot 17.30 uur.
Meer informatie volgt.
Geslaagd!
Super trots op al onze bovenbouwers, want ze zijn allemaal geslaagd voor het praktisch
verkeersexamen!
Avond 4 daagse shirts
We kijken terug op een hele gezellige avond 4 daagse. Mede namens Henri en Linda willen
we alle ouders en verzorgers die geholpen hebben met, koffie en thee schenken, meelopen,
het verkeer regelen, uitdelen van schoolshirts, het wassen van de shirts, het uitdelen van
medailles of welke andere vorm dan ook, ontzettend bedanken voor de hulp. Zonder jullie
zijn dit soort activiteiten niet mogelijk!
In de gang staat een bak waarin de schoolshirt weer ingeleverd kunnen worden. Willen jullie
de namen aftekenen?
Tussen schoolse opvang TSO
Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan we, zoals jullie al weten, de samenwerking aan
met de stichting KOOS. Zij zullen op dinsdag en donderdag aanwezig zijn tijdens het
overblijven. Dit schooljaar zullen zij ter kennismaking al een aantal keren meedraaien.
De kosten voor het overblijven – per jaar, per kind:
- Groep 1 t/m 4 = € 65,00
- Groep 5 t/m 8 = € 87,50
De kosten voor groep 1 t/m 4 zijn lager omdat zij op vrijdagmiddag vrij zijn en dan dus niet
overblijven.
Net als voorgaande jaren is dit een verplichte bijdrage voor een ieder die overblijft. Deze
bijdrages dekken bijna de kosten van de TSO. Mochten er problemen zijn om dit te bedrag te
betalen, dan gaan we ervan uit dat u contact opneemt met Tessel Hofstede (moeder van
Ting en Bonje), penningmeester.
De ouders die onderdeel zijn van het TSO team blijven de maximale vrijwilligers vergoeding
ontvangen.
De coördinatie van de TSO ligt volgend jaar in handen van Sonia Bjornsen en Linda van der
Boon. Judith Boomsma legt haar coördinatietaken voor de TSO neer. Wij bedanken haar
voor haar jarenlange hulp en inzet voor de TSO!
Voor vragen, opmerkingen of aanmelden kun je Sonia en Linda benaderen.

Daarnaast zijn ze bij de TSO op zoek naar “nieuwe” speelkleden. Dus heb je thuis nog oude
lakens, gordijnen, dekbedovertrekken o.i.d. liggen, de TSO is er blij mee. De kleden kun je
inleveren bij Sonia (moeder Liam en Marcus), Linda (moeder Pim en Yoni) en Judith B
(moeder Joran)
Happy Holiday Brunch

Ook dit jaar sluiten we het jaar weer feestelijk af met een Happy Holiday Brunch op vrijdag
12 juli van 11.00 tot 12.00 uur.
Als je last hebt van allergieën, anders dan gluten of melk, wil je dit dan doorgeven aan de
stamgroepleider.
Meer informatie volgt.
Verkiezing nieuwe MR

Zoals jullie weten, fuseren Ter Stege, de Klimboom en de Holsthoek per 1 augustus 2019 tot
de openbare school Olst (werktitel). Vanaf volgend schooljaar is er dus 1 school (op 3
locaties), met 1 directie en 1 gezamenlijk onderwijsteam Olst-Welsum. Dat betekent dat er
ook een nieuwe medezeggenschapsraad (MR) moet komen die zich bezig gaat houden met
het onderwijs op deze drie locaties. Per locatie een MR-afvaardiging is ons streven.
Voor de nieuwe medezeggenschapsraad zoeken wij kandidaten voor de oudergeleding.
Hiervoor geldt een procedure. Aanmelden als kandidaat kan tot en met 7 juni 16.00 uur. Het
zou geweldig zijn als elke locatie straks een ouder heeft die hen vertegenwoordigt. Meer
informatie kun je vinden in de mail die naar jullie verstuurd is op 24 mei.
Vakantiebieb
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb.
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een
geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het
AVI-niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een
brede selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een
zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google Play
Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.
De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen
beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus.
Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Krokusvakantie
Pasen
Meivakantie

Ma 21 okt
Ma 23 dec
Ma 17 febr
Vr 10 april
Ma 27 april

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

Vr 25 okt
Vr 3 jan
Vr 21 febr
Ma 13 april
Vr 1 mei

5 mei
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

4-5-6 mei
Do 21 mei
Ma 1 juni
Ma 6 juli

t/m

Vr 22 mei

t/m

Vr 14 aug

De geplande studiedagen kunt u lezen in de jaarkalender die u in de eerste week na de
zomervakantie ontvangt.
Meespeelochtenden
De aankomende periode staan er nog één meespeelochtend op het programma in de
onderbouw. Dus ken je nog ouders/verzorgers van een driejarige, laat ze dan weten dat ze
meer dan welkom zijn om mee te draaien op De Klimboom.
• Vrijdag 14 juni 8:30-12:00 uur
Boomblaadje 11 = juli
Het laatste Boomblaadje van dit schooljaar verschijnt maandag 1 juli. Mocht je een stukje
hebben voor in dit Boomblaadje dan kun je dat tot uiterlijk 28 juni, via de mail, aanleveren
bij Nicole: n.buist@de-mare.org.

