MAANDINFO
Vrijdag 10,17 en 24 mei
Maandag 13 mei
Woensdag 15 mei
Donderdagavond 23 mei
Ma. 27 mei t/m vr. 14 juni
Dinsdagavond 28 mei
Do. 30 en vrij. 31 mei
Maandag 10 juni
Dinsdag 11 juni

9 mei 2019

Expressie circuit voor groep 1 t/m 4
Schoolfotograaf
Schoolbezoek Ellen Pieterse (directeur bestuurster van OPO-R)
MR vergadering
Afname Cito M-toetsen
OR vergadering
Alle leerlingen vrij i.v.m. Hemelvaart
Alle leerlingen vrij i.v.m. tweede Pinksterdag
Alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag
~ Schoolnieuws ~

Schoolfotograaf
Op maandag 13 mei is de schoolfotograaf weer op school.
De planning van deze dag ziet er als volgt uit:
08.45 - 9.15 uur
groep 7 individuele foto’s en groepsfoto
09.15 – 10.00 uur
groep 1–2 (peer) individuele foto’s en groepsfoto
10.00 - 10.45 uur
groep 1–2 (appel) individuele foto’s en groepsfoto
10.45 – 11.25 uur
groep 3-4 individuele foto’s en groepsfoto
11.25 – 12.00 uur
groep 5 individuele foto’s en groepsfoto
12.30 – 13.10 uur
groep 6 individuele foto’s en groepsfoto
13.10 – 13.50 uur
groep 8 individuele foto’s en groepsfoto
13.50 – 14.30 uur
Broertjes/zusjes foto’s die op school zitten
14.30 – 15.30 uur
Broertjes/zusjes foto’s die nog niet op school zitten
De broertje(s) en zusje(s) foto’s zijn op twee tijden.
Van 14.30-15.30 uur is er gelegenheid voor broertjes en zusjes foto’s met leerlingen die jongere of
oudere broer(s) of zus(sen) hebben die nog niet op school zitten.
Leerlingen die al met hun broertje(s) en/of zusje(s) op school zitten, worden onder schooltijd (tussen
13.50 en 14.30 uur) gefotografeerd.

Opbrengst sponsorloop/ lege flessenactie
Zoals jullie allemaal weten hebben wij een sponsoractie gehouden voor Stichting Heartbeat. De
groepen 1-2 hebben met elkaar heel veel flessen gespaard. Deze hebben we ingeleverd en daar
kwam een mooi bedrag uit. Groep 3 t/m 8 hebben rondjes gerend tijdens de sponsorloop op
vrijdagmiddag 12 april, na de Koningsspelen. Ook in die groepen is erg veel geld opgehaald en
hebben de leerlingen een groot aantal rondjes gerend.

Vanmiddag hebben we Stichting Heartbeat uitgenodigd en
hen de cheque uitgereikt. Daar stond echt een heel mooi
bedrag op, namelijk; €2627,85!!!!!!!
We zijn als team van De Moespot enorm trots op wat al
onze leerlingen hebben opgehaald. Ook Stichting Heartbeat
is erg onder de indruk van het geldbedrag.
Namens het team van De Moespot en stichting Heartbeat;
BEDANKT ALLEMAAL!

Terugblik op de koningsspelen
Wij kijken met z’n allen terug op een zeer geslaagde koningsspelen.
We zijn vrijdag 12 april gestart met de Pasapas van Kinderen voor Kinderen en daarna hebben de
leerlingen genoten van een lekker ontbijtje. Daarna zijn de leerlingen samen met Bushido en al onze
hulp(groot)ouders aan de slag gegaan met superleuke en sportieve activiteiten. De sfeer was gezellig
en alles was rood, wit, blauw en/of oranje gekleurd.
Via deze weg willen we alle hulp(groot)ouders heel erg bedanken voor hun inzet!!!!

Cito LOVS (leerlingvolgsysteem) afname E-toetsen
Eind mei starten wij weer met de afname van de Cito LOVS eindtoetsen in de groepen 2
t/m 8. Van maandag 27 mei t/m vrijdag 14 juni, worden in de ochtenden de toetsen afgenomen in de
verschillende klassen. Bij deze E-toetsen kan er per afgenomen onderdeel gekeken worden hoe het
staat met de vorderingen op individueel niveau en op groepsniveau. Uitslagen worden meegenomen
op het rapport van uw kind(eren), maar kunt u ook terugvinden in uw eigen ouderportal!
Verder stellen wij het zeer op prijs als dokters-, tandarts- en andere afspraken in de middagen of na
schooltijd worden gepland, zodat de leerlingen niet later in hun ééntje een toets moeten inhalen. Bij
voorbaat dank namens het team.

Schoolbezoek
Woensdag 15 mei komt Ellen Pieterse, directeur bestuurster van OPO-R, een bezoek aan onze school
brengen. Zij zal van 8.00-13.00 uur op De Moespot zijn en loopt dan een dag mee. Op die manier
krijgt ze een beeld hoe het reilt en zeilt op onze school en kunnen wij laten zien waar we trots op zijn.
Zij zal alle groepen een bezoekje brengen samen met Patricia. Ook heeft ze nog een gesprek met
Monique, onze intern begeleider, met Patricia, de directeur en het team.

De schoolbieb
Elke week kunnen de leerlingen op dinsdag en donderdag onder leiding van 2 biebouders en 2
leerlingen vanuit de bovenbouw hun boeken ruilen in de schoolbieb.
De bezetting van de biebouders was compleet, maar helaas kan 1 ouder op dinsdag niet meer
helpen. Dus we zijn op zoek naar een nieuwe biebouder voor de dinsdagmiddag.
Het start altijd om 13.00 uur en gaat door totdat het klaar is. De ene keer is dat na een uur, de
andere keer wat langer. Dat is afhankelijk van de hoeveelheid leerlingen die hun boeken willen
ruilen.
De taken die je als biebouder uitvoert zijn o.a.: boeken scannen, de bibliotheek netjes houden,
leerlingen helpen bij het zoeken van een boek, de bovenbouwleerlingen die helpen bij de bieb
aansturen.
Twijfelt u nog en zou u graag een keer meedraaien om te kijken of het wat is, dan is dat altijd
mogelijk. Loop om 13.00 uur binnen op dinsdag en/of donderdag en draai mee.
Heeft u zin en tijd, dan kunt u zich opgeven bij juf Jolanda of juf Rineke, onze leescoördinatoren.

Expressie circuit
De derde ronde van het expressie circuit is voor start groep 1 t/m 4 start op vrijdag 10 mei. Hiervoor
hebben we echter wel hulp nodig!
Heeft u zin en tijd om ons te helpen? Wij zorgen ervoor dat alles klaar staat, zodat u alleen hoeft te
ondersteunen. Het is dus geen pre om super creatief te zijn. Ziet u dit zitten, dan kunt u zich opgeven
bij de groepsleerkrachten.
Het gaat om de volgende momenten:
- Vrijdag 10, 17 en 24 mei voor groep 1 t/m 4 van 10.30-11.30 uur.
Alvast bedankt hiervoor.

Informatie vanuit de ouderraad (OR)
Besteding budget Rabobank actie 2018 en 2019
De Ouderraad heeft vorig jaar meegedaan aan de actie van de Rabobank en een mooi bedrag
ontvangen. Dit bedrag is gebruikt om nieuwe keukenspullen te kopen. Dit jaar hebben we weer
meegedaan aan de actie van de Rabobank, zoals u misschien nog weet.
Vooruitlopend op de uitkomst hiervan hebben we alvast geïnvesteerd in deze mooie spullen én een
verrijdbare kast gebouwd door de conciërge van school. De leerlingen én het team zullen hier
ongetwijfeld vele jaren plezier van hebben!
Op 23 mei aanstaande gaan we horen of er veel gestemd is voor De Moespot. Bij een mooi resultaat
kunnen we meteen verder sparen om ook nieuwe pannen, ovenschalen etc. te kunnen aanschaffen.

