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El Amor Brojo
Maandag 2 april is de tussenbouw naar een
uitvoering van het Brabants Orkest geweest
waar het stuk El Amor Brojo werd
uitgevoerd. De kinderen kregen vooraf een
workshop en moesten zich vooraf ook op
school voorbereiden voor het project
“Musica”. De uiteenlopende emoties die uit
de muziek spraken
onrust,bang,boos,verliefd en blij waren
gekozen als kapstok om het stuk te
beluisteren. Vijf groepen kinderen
vertolkten tijdens het concert vijf
verschillende muziekstukjes waarbij ze
werden ondersteund door diverse secties
van Het Brabants orkest. Tijdens het
concert in het muziekcentrum droegen de
verschillende groepen een feestelijke
corsage met hun eigen musicakleur.
De leerkrachten en de kinderen hebben erg
genoten van het concert!
Voor meer info:musica.kunstbalie.nl
Informatie uit de MR van 2 april 2012
Op de MR vergadering van 2 april werd
door de directeur informatie verstrekt over
de begroting en de voorbereiding van het
formatieplan 2012-2013. Het definitieve
formatieplan zal aan de MR op de volgende
vergadering worden voorgelegd .
Ook werd uitvoerig ingegaan op de
algemene resultaten van de CITO toets. De
MR constateert daarbij dat de school zich
inspant om met name het
‘spellingonderwijs’ en ‘begrijpend lezen’
binnen de school te verbeteren. Ook
constateert de MR dat de school ten

opzichte van het landelijk gemiddelde heel
goed presteert.
De MR heeft op de vergadering gevraagd
om meer inzicht te krijgen in de wijze
waarop gewerkt wordt aan de meerwaarde
van het spilcentrum ‘Don Bosco’ voor de
Trinoom. De directeur heeft deze informatie
toegezegd mede op basis van
evaluatiegegevens van de Gemeente.
Omdat de MR door middel van de
ouderbijdrage (in ieder geval 4 jaar)
bijdraagt aan de bekostiging van de duale
sportdocent, wordt deze inzet jaarlijks
geëvalueerd op basis van een notitie vanuit
school. Naast het enthousiasme van de
sportleerkracht werd de meerwaarde van
de inzet, zowel voor personeel als kinderen,
heel duidelijk gemaakt.
Speelplein
De naam zegt het al, het is een speelplein
voor kinderen. Tijdens school en SPIL-uren
zijn er altijd kinderen buiten. Tijdens de
BSO iets minder, maar ze maken wel
degelijk gebruik van het speelplein. Soms
kruisen kinderen elkaar op de woensdag en
vrijdagochtend, omdat ze eerder opgehaald
worden. Wilt u er rekening mee houden, dat
er dan nog altijd spelende en met name
voetballende kinderen zijn, die ‘s middags
nog school hebben. Fietsen tussen deze
kinderen is dan geen optie. Ook auto’s
horen niet op het speelplein. De
oorspronkelijke parkeervakken zijn al
verwijderd. Het excuus, dat er geen
kinderen zichtbaar zijn, telt niet! Auto’s
horen niet op het speelterrein.
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Er staat bij het blauwe hek een bord dat
auto’s niet zijn toegestaan tussen 07.30 uur
en 18.30 uur. De gebruikers van de
gymzaal zijn daarna vrij om het terrein als
parkeerplaats te gebruiken. De vijf
parkeerplaatsen die zijn aangegeven, zijn
bedoeld voor het busje van Korein en voor
eventuele gasten van het SPILcentrum.
Graag uw aandacht hiervoor.
Paaslunch
De paaslunch was mede dankzij de inzet
van ouders, weer erg sfeervol en gezellig.
Het is toch wel fijn om een grote keuken in
school te hebben. Pannenkoeken,
worstenbroodjes. Het werd smaakvol
verorberd.

Een impressie uit de onderbouw.
Documentatiecentrum
Het inrichten van het documentatiecentrum
vordert gestaag. Er moet echter nog veel
werk worden verzet. Alle boeken moeten
gescand worden en voorzien worden van
stickers met code. Dit is een megaklus.
Wekelijks is een ploegje ouders in het
documentatiecentrum te vinden om deze
werkzaamheden te verrichten. Het einde
komt gelukkig in zicht. We richten ons nu
op het nieuwe schooljaar voor de
ingebruikname.
Giethoornkamp
Vandaag komen de achtste groepers terug
van het Giethoornkamp. Reken maar dat ze
genoten hebben. Ze zullen wel vies zijn en
slaap tekort hebben, maar de kampervaring
is blijvend en zal absoluut in geuren en
kleuren verteld worden.

Poep en Piesprinses
Op vrijdagochtend heeft de schrijver van
het boek “De poep- en piesprinses”, Pimm
van Hest een bezoek gebracht aan school.
Zowel voor de onderbouw als de
middenbouw heeft hij voorgelezen. Het was
en groot succes. Mochten de kinderen thuis
wat vaker poep en pies zeggen, dan is dat
onze schuld en komt het mede door het
boek. Het boek is overigens te koop bij de
Boekenberg en ook via internet.
Vakantierooster 2012-2013
De vakantiedagen voor het schooljaar
2012-2013 zijn:
Herfstvakantie: 15 oktober tot en met 19
oktober 2012.
Kerstvakantie: 24 december 2012 tot en
met 4 januari 2013.
Voorjaarsvakantie: 11 februari tot en met 15
februari 2013.
Paasdag: 1 april 2013.
Meivakantie: 29 april tot en met 10 mei
2013.
Pinksterdag: 20 juni 2013.
Zomervakantie: 1 juli tot en met 9 augustus
2013.
Zorg
De school is enorm in ontwikkeling. We
proberen kwaliteit te leveren, daar waar
mogelijk is. We denken vaak, dat we het
goed doen, maar het kan altijd beter.
Mocht u zorg hebben of vinden, dat iets
beter kan, wilt u dit dan altijd aan de
leerkracht melden? Ook als het gaat over
de TOM of verkeersgedrag of veiligheid
enz. Wij hebben een luisterend oor en
proberen altijd mee te denken. Mocht u te
weinig respons krijgen, dan kunt u ook naar
de directeur stappen. We hebben plannen
om een interactief systeem te gaan
gebruiken, maar dit kost geld en daar zijn
we nu nog spaarzaam mee.
Namens de redactie
Bauke Eekma.
De volgende nieuwsbrief staat op 27 april
op de website.
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