Newsflash 12 april 2022
Inhoud

Koningsspelen
Vorige week vrijdag waren de Koningsspelen op de Flint, een dag die bestaat
uit allerlei sportieve activiteiten! We zijn de dag gestart met een gezamenlijke
warming-up op het schoolplein. Samen met heel veel ouders hebben we
gedanst op het Koningslied FitTop10! De leerlingen kregen in de klas een
feestelijk Koningsontbijt of Koningslunch. De onderbouw heeft allerlei
sportieve activiteiten op school gedaan, vanaf groep 5 waren de
sportactiviteiten op verschillende sportlocaties. Een heerlijke sportieve dag!
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Koningsspelen
Eindtoets groep 8
Schooltijden
Nieuwe collega’s
Schoolfotograaf
Gast in de klas
Moeder- en Vaderdag
Sportstars Xtra

Belangrijke data
30 april t/m 8 mei
Meivakantie
16 mei t/m 20 mei 2022
Gast in de klas
24 en 25 mei 2022
Schoolfotograaf
26 en 27 mei 2022
Hemelvaartsdag en dag na
Hemelvaart vrij

Eindtoets groep 8
Deze week hebben de groepen 8 de Eindtoets gemaakt. In stilte en met
opperste concentratie is er hard gewerkt om alle opdrachten voor rekenen,
begrijpend lezen, spelling en taal te maken. Wat een inzet heeft iedereen
getoond!
Over een aantal weken krijgen we de uitslag en zullen we dit met de
desbetreffende leerlingen en ouders delen.

1 t/m 3 juni 2022
Projectweek
6 juni 2022
Tweede Pinksterdag, alle
leerlingen zijn vrij
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Schooltijden

Hümeyra Kiran

Nu de Corona maatregelen zijn versoepeld willen
we voor iedereen de schooldeuren weer op
hetzelfde tijdstip openen. Vanaf maandag 9 mei
a.s. gaan de deuren open vanaf 8.20 uur. De
kinderen zijn vanaf dat tijdstip van harte welkom in
de klas!

Ik ben Hümeyra Kiran.
Jullie hebben mij vast wel
gezien op school. Ik heb
op deze school stage
gelopen bij meester
Martijn, juf Evelien en in
de klas van juf Karin en
juf Yvonne. Trots mag ik
nu zeggen dat ik op de
donderdag en vrijdag de juf van de instroomgroep
ben! =)

Nieuwe collega’s
In de vorige newsflash informeerden wij u al over
de start van de instroomgroep. Door de start van
de instroomgroep zijn er ook twee nieuwe collega’s
gestart op school. Onze nieuwe collega’s stellen
zich hieronder even voor.

Janneke Jongsma
Mijn naam is Janneke
Jongsma. Ik ben één
van de leerkrachten
van de instroomgroep
die in maart is
opgestart. Sinds 2020
woon ik met mijn man
en twee kinderen (8
en 6 jaar oud) in Deventer. Daarvoor hebben we
een aantal jaren in het buitenland gewoond. In die
tijd heb ik besloten om me te laten omscholen tot
juf en het bedrijfsleven te verruilen voor het
onderwijs. Ik ben een liefhebber van sport, lezen en
lekker eten.
Vorig schooljaar heb ik als pabo-stagiaire kennis
mogen maken met de Flint. En ik ben heel blij om
nu terug te zijn als leerkracht van de
instroomgroep op deze mooie school!

Wat ik erg leuk vind aan juf zijn is dat ik de
kinderen iets mag leren, hun mag inspireren om
hun talenten te ontwikkelen, elke dag een boek
mag (voor)lezen en alles mag doen wat zij ook
doen. Het liefst ben ik dan aan het tekenen. Dat
weet groep 4 wel =P
Ik kijk er naar uit om ook in de instroomgroep
samen te gaan leren en plezier te maken!

Schoolfotograaf
Op dinsdag 24 en
woensdag 25 mei 2022
komt de
schoolfotograaf om de
klassenfoto’s te maken.
Dit jaar is er ook weer de
gelegenheid om individuele
portretfoto’s en foto’s van broertjes en zusjes te
maken. Deze dag dus even goed de haren kammen
en nette kleding aan, zodat uw kind er weer
spetterend op staat dit jaar!
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Gast in de klas
In de vorige newsflash heeft u
kunnen lezen dat we de week
van Gast in de klas door alle
zieke leerkrachten hebben
verschoven. We willen u als
ouder, graag weer in de school
zien! Daarom zien we u graag in
de week van 16 mei t/m 20 mei. Na
de vakantie wordt u door de leerkracht via Parro
geïnformeerd bij welke lessen u kunt gaan kijken.

Moeder- en Vaderdag
Vorig schooljaar is er besloten om op school geen
moeder- en vaderdag cadeaus te maken. We
hopen dat u thuis alsnog goed wordt verwend.

Sportstars Xtra
Het team van sport- en
beweegcoaches van
Sportbedrijf
Deventer biedt een
groot aanbod
naschoolse activiteiten. Zo hebben ze ook het
programma SportStars Xtra.
Dit programma vindt plaats bij sporthal
Keizerslanden en wordt gegeven door een sporten beweegcoach van Sportbedrijf Deventer. De les
duurt 45 minuten en is erop gericht om de
motorische ontwikkeling van kinderen te
stimuleren. De verschillende sport- en spelvormen
sluiten aan bij wat je wel kan en we maken het
stapje voor stapje steeds iets uitdagender.
Hierdoor zal het zelfvertrouwen groeien en zullen
kinderen motorisch vaardiger worden. Plezier staat
daarbij altijd op nummer één.

Sportstars Xtra is bedoeld ter voorbereiding op
reguliere sport- en beweegactiviteiten bij
bijvoorbeeld een sportvereniging.
Sportstars Xtra wordt verzorgd door een
vakleerkracht bewegingsonderwijs van Sportbedrijf
Deventer. De lessen zijn in kleine groepen, zo is er
intensieve begeleiding mogelijk.
Voor wie?
Sportstars Xtra is voor kinderen in het
basisonderwijs (groep 3 t/m groep 8).
Locatie?
Sporthal de Kroon (Koningin Wilhelminalaan 11,
Deventer)
Kosten?
€ 28, - voor een 12x strippenkaart
Het is mogelijk om te betalen met Stichting
Leergeld Cheque Sport
Inschrijven via:
www.sportindeventer.nl/jeugd/sportstars-xtra
Meer informatie:
a.heijnens@sportbedrijfdeventer.nl
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