Even bijpraten…..
Algemeen
Vanaf vandaag, maandag 20 maart komt er wekelijks een nieuwsbrief. Hierin vindt u een korte terugblik en een korte vooruitblik op wat
geweest is en wat komen gaat.
Personeel
Meester Okke is nog niet weer aan het werk. Hij merkt wel heel langzaamaan iets verbetering in hoe hij zich voelt. We hopen dat hij snel
helemaal herstelt. We zijn blij dat juf Sharon in groep 6/7 werkt op de maandag, donderdag en vrijdag. Juf Karenlise was bereid dinsdag en
woensdag te werken. Zo is het toch opgelost voor de groep.
Terugblik
 De ouderenquête is afgesloten. Verstuurde mails: 142. Aantal reacties terug 60.
We doen nu nog geen uitspraken over wat de beslissing gaat worden. Daarvoor liggen de uitkomsten te dicht bij elkaar. Een
verschil van 3 stemmen ten opzichte van elkaar. Voor de meivakantie organiseren we een avond, waarin de consequenties van de
verschillende opties worden besproken. We houden u op de hoogte.
 Vorige week woensdag, 15 maart, deed een team van jongens en meisjes mee aan het schoolvoetbal. Hieronder een verslagje van
meester Maurice: “Meisjes kunnen niet voetballen” wordt er wel eens gezegd. Nou, de meiden van de Van de Hulstschool hebben
het tegendeel bewezen! Met 5 meiden in het team waren wij de enigen in de hele competitie met een gemengd elftal. Ze konden
zich kranig weren tegen het “mannelijk geweld” en speelden de tegenstanders
vaak helemaal zoek. En winnen deden we ook. De eerste twee wedstrijden in de
poel waren met gemak gewonnen. De derde wedstrijd was gelijk gespeeld. Helaas
net niet de finale omdat de school waar we tegen gelijk speelden evenveel
wedstrijden gewonnen had, maar een beter doelsaldo bij elkaar geschoten had.
Deze school behaalde de finale. Met Tessa in het doel hebben we geen doelpunten
tegen gekregen, met onder andere Mert Junuzov als spits had de verdediging van
de tegenstanders het erg moeilijk en door een sterk middenveld gesteund door een
super verdediging kwam de tegenstander vaak niet eens over de middenlijn! Een erg goede prestatie dus! Volgend jaar gaan we er
weer vol voor. Op naar de finale!
 Afgelopen vrijdag, 17 maart, was de afsluiting van de creamiddagen, Beeldend. Veel
ouders zijn geweest om te kijken naar de werkstukken die de kinderen hadden
gemaakt en ze konden ook zelf nog aan de slag. Het was een gezellige drukte in de
school. Ouders, grootouders en (klein)kinderen waren heel serieus aan het
knutselen.


Maandag 20 maart was de opening van de Week van de lentekriebels. Wethouder Victor Everhardt, D66, kwam naar school. De
kinderen zongen onder andere het lied van de lentekriebels. Twee leerlingen kregen wat zakjes bloemenzaad aangeboden. Die
gaan we zaaien. Bij de kleuters en groep 3 liepen ze een blotevoetenpad. Ervaringen met gevoel. De filmpjes zijn te zien op:
https://youtu.be/YMSacpNpiS0 en https://youtu.be/qJF-I-Q7HfY

Vooruitkijken
 Afblazen ouderinformatieavond: helaas waren er te weinig aanmeldingen om de ouderinformatieavond op 22 maart door te laten
gaan. Er zouden drie mensen komen om een workshop te geven. Het is niet leuk als er per workshop maar twee bezoekers zijn.
Van de ouderraad hebt u een mail gekregen waarin zij u vragen naar onderwerpen voor een informatieavond.
 Juffrouw Margriet is donderdag 23 en vrijdag 24 maart afwezig. Zij heeft dan een studietweedaagse van directies.
 Vrijdag 24 maart is er pannenkoekenmaaltijd voor 65+. Groep 8 gaat helpen bakken en bedienen. Van 12.00 – 13.00 zijn oudere
buurtbewoners welkom.
 Maandag 27 maart gaat groep 5 naar de bibliotheek. De schrijfster Vivian den Hollander is daar dan. In de klas
hebben ze al een kist vol boeken van Vivian. De kinderen bereiden zich goed voor op het bezoek.

Tot zover de berichtgeving van deze week. Voor vragen kunt u zich altijd melden bij de leerkracht van uw kind of de
directie van de school.
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