“Uit de school
geklapt!”
Mei 2017

Afsluiting project:

CITO eindtoets:
WWWWWWWWWOOOOOOOWWWWWW
Wat heerlijk om al die trotse gezichten
te zien. De hoogste uitslagen wil ik u
graag melden!
Ea - 550
Tessa - 550
Yuna - 550
Hajar - 549
Nathan - 548
Teun - 548
Allemaal van harte gefeliciteerd!

Het was weer een feestje op 24 mei
met mooi weer. Wat een prachtige
dingen hadden de kinderen gemaakt.
De Russische schilderijen, Mexicaanse
sombrero’s, armbanden uit Samoa en
nog veel en veel meer!
Genieten van de braai (BBQ) uit Zuid
Afrika met twee enthousiaste vaders
erachter, smullen van de couscous uit
Marokko en ook de Turkse rijstpudding
was heeeeerlijk! Druk was het bij de 6
meter hoge klimwand en het
springkussen.

De grappige pasfoto’s uit het fotohok
waren het bekijken zeker waard. De
dansen uit alle landen die geoefend
waren met de dansers van “Dans in
school” waren geweldig om naar te
kijken. Of het nou de kleuters waren of
groep 8, het was spectaculair! Volgend
jaar vliegen we door het heelal!

Wie voor welke klas komt te staan is
op dit moment nog niet bekend. We zijn
heel hard bezig om deze puzzel zo
spoedig mogelijk rond te maken.
Belangrijk is ook de wensen van
teamleden mee te nemen. Wie wil meer
werken of wie zal gaan werken op een
andere school zijn belangrijke vragen.

Personeel & formatie:
In de MR is de verdeling van de
klassen besproken en goedgekeurd.
Volgend schooljaar mogen er 10
klassen worden geformeerd en
daarnaast is er subsidie verkregen
voor 2 fulltime nieuwkomers klassen.

Komend schooljaar gaan naast meester
Dennis nog meer teamleden de school
(tijdelijk) verlaten.
Juf Naima zal verlof opnemen om in
ieder geval een half jaar vrijwilligerswerk te gaan doen in het buitenland.
Juf Mara gaat de school verlaten en
gaat werken op de Amsterdamse
Montessorischool.
Wij wensen allen heel veel plezier en
succes in hun nieuwe werkomgeving.

Groep 1/2A – Groep 1/2B
Groep 3/4A – Groep 3/4B – Groep 3/4C
Groep 5A – Groep 6A
Groep 7A – Groep 7/8B – Groep 8B
Nieuwkomers groep 3/4/5
Nieuwkomers groep 6/7/8

Overleg met de MR, het MT en het
team, kijkend naar de toekomst van de
school en de positieve resultaten van
het nieuwe werken bij de kleuters
heeft ertoe geleid dat het nieuwe
werken doorgetrokken gaat worden
naar de groepen 3 en 4 komend
schooljaar. Het team zal voor het
werken in combinatie groepen en het
geven van passend onderwijs op de
diverse niveaus studiedagen gaan
volgen. In het nieuwe schooljaar
worden tevens de ouders hierover
geïnformeerd.

Na de zomervakantie zal juf Pien met
zwangerschapsverlof gaan en is ook
juf Tamar Loe nog aan het genieten
van haar verlof. Voor deze verloven en
de ontstane vacatures wordt op dit
moment gezocht naar de invulling.

Slimlunchen viert 1-jarig bestaan!
Slim Slimlunchen levert op onze school
lekkere, verse lunches
(www.slimlunchen.nl).
Binnenkort viert Slim zijn eerste
verjaardag.
En daarom een hele leuke actie voor
jullie allemaal. Je kunt namelijk voor

een hele schoolklas deze heerlijke
taart winnen!
Ga naar de Facebookpagina van
Slimlunchen
https://www.facebook.com/slimlunchen
/, win de verjaardagsprijs en misschien
krijgen wij straks wel deze heerlijk
zomerse taart op school bezorgd.

Theoretisch Verkeersexamen:
Na maandenlang ploeteren met
verkeersregels en verkeersborden was het
maandag 29 mei zover... de dag van het
Theoretisch Verkeersexamen!
De zenuwen waren voelbaar in de klas,
maar.. alle leerlingen van groep 7 zijn
geslaagd! De meesten met heel weinig
fout/bijna alles goed, iedereen geslaagd,
wij zijn trots op ze!

Voor de vroegboekers onder ons:

Vakanties en vrije dagen schooljaar
2017-2018
Herfstvakantie
21-10-'17 t/m 30-10-'17
Kerstvakantie
21-12-'17 t/m 08-01-'18
Voorjaarsvakantie
24-02-'18 t/m 05-03-'18
Goede Vrijdag en Pasen
30-03-'18 t/m 02-04-'18
Meivakantie, Koningsdag
& Hemelvaartsdag
27-04-'18 t/m 13-05-'18
Pinksteren
19-05-'18 t/m 21-05-'18
Junivakantie
16-06-'18 t/m 24-06-'18
Zomervakantie
21-07-'18 t/m 03-09-'18
Studiedagen/roostervrije dagen
04-09-2017
(de eerste schooldag is op
dinsdag 05-09-2017)
30-10-2017
05-12-2017 (vanaf 13.00 uur!!)
06-12-2017
22-12-2017
08-01-2018
05-03-2018
20-07-2018

Vaccinatie:
De GGD raadt alle ouders aan hun
kinderen te laten vaccineren tegen
hepatitis A, als zij op vakantie gaan
naar Marokko, Algerije, Tunesië,
Egypte of Turkije.

Juni
-Leskist Jodendom
-Donderdag 15 en vrijdag 16 juni
studiedagen. Alle kinderen vrij

Maandag en dinsdag 26 en 27 juni alle
kinderen vrij studiedagen
Juli
-Zomerfeest vrijdag 7 juli
-Dinsdag 18 Afscheid van groep acht
Zomervakantie vrijdag 21 juli tot en met
maandag 4 september

Uitstapjes:
-Vrijdag 23 juni Schoolreis

Met vriendelijke groet,
Het team van de Elout

