Info nr.6
16 maart 2016

Agenda:
MAART
di 22 mrt
do 24 mrt
vr 25 mrt t/m ma 28 mrt
di 29 mrt
do 31 mrt

website: www.bsdenotenbalk.nl

tel: 06-12709768

E-mail: notenbalk@bsdenotenbalk.nl
3481 VR Harmelen

Wilt U een artikel inleveren voor de INFO dan kan dit per mail.
De uiterste inleverdatum voor de volgende INFO is:
maandag 18 april 2016 9:00 uur

Gr.7/8: Hendriklaan 3, 3481VR Harmelen

Tel.: 0348-444000
Hendriklaan 9

Info

APRIL
di 5 apr
do 7 apr
vr 8 apr
di 12 apr

di 12 apr
di 12 apr
wo 13 apr
do 14 apr
ma 18 apr t/m do 21 apr
di 19 apr
di 19 apr t/m do 21 apr
di 19 apr
wo 20 apr
do 21 apri

KUVO groep 6
PAASVIERING/PAASONTBIJT
PAASWEEKEND - VRIJ
STUDIEDAG - VRIJ
Alle kinderen zijn vrij
VERKEERSEXAMEN GROEP 7
fietscontrole
ENTREETOETS GROEP 7
VERKEERSEXAMEN GROEP 7
schriftelijk verkeersexamen.
ENTREETOETS GROEP 7
KIJKAVOND 18.30 uur - 19.30 uur
Groep Laura/Christa, groep Betty/Annette
Groep 3 – 5 en 6
VERKEERSEXAMEN GROEP 7
voorlichting voor de hulpouders; 's avonds
TREFBALTOERNOOI – groep 7 en 8
VERKEERSEXAMEN GROEP 7
praktisch verkeersexamen
KIJKAVOND 18.30 uur – 19.30 uur
Groep Sandra/Christa, gorep 4 en 7
VOETBALTOERNOOI – info volgt
ENTREETOETS GROEP 7
EINDTOETS GROEP 8
VERKEERSEXAMEN GROEP 7
diploma uitreiking
INFO 7
ENTREETOETS GROEP 7

Welkom op school:
Robin van Zijl

Van het team en directie
En dan is het maart, een maand waarin het ene moment de weilanden wit gekleurd zijn vanwege
de vorst en ’s middags de zon stralend kan schijnen, de bloembollen bloeien en knoppen uitlopen.
Lekker naar buiten, genieten van de zon. We zien alle kinderen genieten van de ruimte op het
schoolplein en het nieuwe voetbalveld. Omdat er nog veel zand lag, hebben we afgelopen vrijdag
een bezemdag georganiseerd. Geweldig om te zien al die kinderen hard aan het werk. Het leek
een mierenhoop zonder enige structuur in het begin. Maar bijzonder was het om te zien dat er na
een minuut of 10 structuur kwam, sommige kinderen namen de leiding, anderen regelden de
afvoer van het zand. En het resultaat…een schoon plein waar we fijn kunnen spelen. De
springtouwen, elastieken, paardentuigjes en andere materialen die we van de kinderen van groep
4 kregen worden volop gebruikt! Inmiddels wordt de sportkist ook weer ingezet bij het
buitenspelen.

De vastenactie is van start gegaan, de paasviering is voorbereid.
Aanstaande zondag is de kinderwoorddienst in verband met Palmzondag. Kinderen uit alle groepen
zijn om 10 uur welkom in de Bavo kerk. De vraag is of ieder kind wat mee wil nemen voor de
Palmpaasstok, broodhaantjes zijn er. De Ouderraad heeft de paaseieren voor het paasei -zoeken
weer ingekocht.
Na de paasdagen, is de dinsdag (29 maart) nog vrij voor alle kinderen. De leerkrachten hebben
een studiedag. Vorig jaar hebben we een herijking gedaan op de visie en missie van ons onderwijs.
Wat is goed onderwijs en hoe bereiden we de kinderen voor op de toekomst? We willen meer
coachend lesgeven en leerlingen helpen inzicht te geven in hun eigen leren en meer eigenaar
maken van hun eigen leerproces. Tijdens de studiedag gaan we ons verdiepen in de theorie van
John Hattie; Leren zichtbaar maken. Hiermee willen we kijken naar het effect van onze lessen.
Wat gebeurt er bij het kind en wat is er nodig om hem verder te brengen? Als je kinderen
verantwoordelijkheid voor leren bijbrengt, dan vergemakkelijkt dat hun leerproces.
Bij deze Info treft u een tweetal bijlagen aan.


Een brief van de commissie Diaconie Raad van Kerken in Woerden, Kamerik, Harmelen en
Zegveld. Het betreft informatie over het caravan project dat de Raad van Kerken van de
gemeente Woerden jaarlijks organiseert voor mensen met een besteedbaar inkomen van
maximaal 110% van het minimum inkomen.



En een brief van “Harmelen speelt” waarin een oproep wordt gedaan voor kinderen die in
het openluchtspel “Onder het zand” willen spelen, dat georganiseerd wordt op de
buitenspeeldag op woensdag 8 juni.

MR-bericht
Tijdens de laatstevergaderingen heeft de MR zich vooral over de volgende hoofdpunten gebogen.
De keuze van de nieuwe meerscholen-directeur en de nieuwbouw.
Voor de keuze van de nieuwe meerscholen-directeur heeft de MR een ouderlid en een teamlid
afgevaardigd naar de plaatsingscommissie. Zij hebben samen met een ouderlid en een teamlid van
de St. Bavo en twee vertegenwoordigers van ons bestuur de gesprekken gevoerd met de
kandidaten voor deze functie. Uiteindelijk is de benoeming van de nieuwe directeur unaniem tot
stand gekomen.
De nieuwbouw heeft ook natuurlijk flink de aandacht gehad. De ramen zijn nu overal in het
gebouw kindvriendelijk gemaakt. We hebben het gehad over de “parkeerproblemen” rond de
nieuwe school. Ook is er gesproken over de telefonische bereikbaarheid van de school en over de
drukte bij de kleuteringang. Deze problemen kunnen natuurlijk niet direct opgelost worden, maar
we gaan hierover in overleg met het team en proberen mee te denken over mogelijke oplossingen.
Onze volgende vergadering is op woensdag 13 april. Mocht u hiervoor input willen geven dan horen
we dat graag. U kunt ons op het plein aanspreken, mailen naar mr@bsdenotenbalk.nl kan
natuurlijk ook.

Beste ouders,
Iedereen is alweer helemaal gewend aan het nieuwe schoolgebouw. Ook het oude Horizon gebouw
is aangepast en inmiddels zijn groep 7 en 8 daar hier ingetrokken vanuit H2O.
De Ouderraad had een reserve aangelegd voor een speeltoestel wanneer de nieuwbouw
gerealiseerd zou zijn. Het speelhuisje op het nieuwe schoolplein is hiervan het eerste resultaat,
dit is dus in feite mogelijk gemaakt door u als ouders.
Het is helaas niet gelukt om de automatische incasso van de ouderbijdrage in januari te
realiseren. Er wordt hard aan gewerkt om dit zo snel mogelijk rond te krijgen.
De Notenbalk had weer 2 super mooie wagens tijdens de carnavalsoptocht, met een topresultaat:
zowel de 1e als 2e prijs!! Dank aan alle creatieve ouders die daar zoveel uren aan gewerkt
hebben en natuurlijk de mooie kinderen op de wagens!!
Er is nog geen geschikte locatie gevonden voor de oud papier container. Op plekken die tot nu toe
naar voren kwamen is ofwel geen zicht, ofwel de locatie gaat in tegen het parkeerbeleid. Mocht u
een goede oplossing voor een locatie weten, we horen het graag!
Groeten van de Ouderraad.

Informatie m.b.t. de TSO
Inmiddels krijgt het schoolplein bij de ingang van groep 4,5 en 6 meer vorm en is er meer buiten
speel ruimte. Het plan is dat er na de Voorjaarsvakantie weer een “Sportkist” vanuit het
Beweegteam Harmelen tot onze beschikking komt. Zo kunnen wij, als het weer meespeelt, tijdens
de TSO ook weer lekker en gevarieerd buiten spelen.
Maar…..als het onverwachts dan toch héél regenachtig weer is buiten, dan vermaken wij ons
binnen ook prima . Bij de kleuters bijvoorbeeld in bioscoop opstelling lekker een filmpje kijken op
het digi-bord of met groep 3 t/m 8 spelletjes doen en knutselen in de algemene ruimte.
Vrijdag is het nog steeds “Tosti-dag”. Uw kind mag dan 2 broodjes meenemen voor het
tostiapparaat . Wij bakken ze dan “bruin”.
Belangrijk verzoek aan alle ouders waarvan de kinderen gebruik maken v/d TSO;

Wilt u de broodtrommels en bekers weer even nalopen op namen?
Wij merken dat na een aantal afwasbeurten (al dan niet in de vaatwasser……) de namen vervagen
en het erg onduidelijk is van wie/welke broodtrommel en beker is. Alvast bedankt namens het
TSO-team.
Met vriendelijke groet,
Ingrid Brasser coördinatrice TSO (06-48691566)

JARIG
Allemaal (alsnog) van harte gefeliciteerd.
Maak er een geweldig feest van!!!!

FEBRUARI
19-2
22-2
23-2
26-2
26-2
28-2

Iris den Boer
Annette
Ramón van der Putte
Rosa Kreeft
Iris Thoonen
Raquel Hanekroot

MAART
2-3
2-3
4-3
6-3
12-3
12-3
13-3
14-3
15-3
15-3
17-3

Nindy Lancee
Senna Poelwijk
Olivia Huiden
Elise Lomme
Jasmijn van Rensen
Christa
Menne Bos
Marvin Pieterse
Demi Miltenburg
Milan Miltenburg
Esmee Koldenhof

Groep
3
8
5
2A
8

6
1C
4
3
1B
4
8
2C
2B
2A

23-3
24-3
25-3
26-3
30-3
30-3

Justin de Heer
Elva Pieterse
Mieke
Niels van Deursen
Famke Kars
Laura Vlooswijk

APRIL
4-4
4-4
5-4
6-4
8-4
12-4
16-4
16-4
16-4
17-4
20-4

Sara Ahrouch
Dion Bos
Romy Bos
Lise van Breukelen
Storm Baas
Bo Leijten
Dominique Huizen
Nova Pieters
Alendt Smit
Josse van Bemmel
Rianne

Groep
8
5
4
7
1A

8
4
6
2A
7
1C
8
2A
2A
8

Beste ouders,
Al 50 jaar wordt in Woerden een gezamenlijk binnenschools programma van kunst- en
cultuureducatie gerealiseerd, voor alle kinderen van 4-18 jaar. Het is uniek in Nederland dat alle
lokale schoolbesturen via KUVO samenwerken in deze basisvorming voor ieder kind.
Meer dan 10.000 kinderen maken zo structureel kennis met podiumkunsten, erfgoed, beeldende
kunst en muziek. We stimuleren zo – ook op deze school - het creatief vermogen en
zelfvertrouwen bij alle kinderen, ook als zij er van huis uit niet mee in aanraking komen of
kwetsbaar zijn. Dit doen we met veel lokale partijen samen. Veel volwassenen hebben in hun
jeugd ook KUVO al meegemaakt. Er is steeds meer maatwerk mogelijk en ook buiten schooltijd
dragen we bij aan initiatieven o.g.v. kunst en cultuur en het betrekken van de wijk. We kunnen er
trots op zijn dat we met elkaar, op structurele basis, al zoveel bereiken. Het is een gezamenlijke
uitdaging om hier zorg voor te blijven dragen.
Actuele maatschappelijke ontwikkelingen onderstrepen het belang van een brede basisvorming
voor ieder kind. In 2016 willen we daarom verder bouwen aan doorgaande leerlijnen voor alle
disciplines. Dit doen we samen met de school, lokale culturele partners en met gerenommeerde
relaties op nationaal niveau. Staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker onderstreept in zijn
visie voor 2032 het belang van creativiteit, probleemoplossende vaardigheden, samenwerking,
digitale en culturele vaardigheden.
KUVO is een stichting zonder winstoogmerk.
Om in de toekomst ons belangrijke werk te kunnen blijven doen, willen wij de kracht en het
belang van deze collectieve aanpak onderstrepen en dit jubileum zichtbaar vieren. Er is een
stichting ‘Vrienden van KUVO’ opgericht, waar alle (groot-)ouders die ons een warm hart
toedragen ons kunnen ondersteunen.
Voor meer informatie, zie : www.kuvolokaal.nl of mail carole@kuvolokaal.nl. Wij verwelkomen u
graag als Vriend!
Hartelijke groet, Carole Leroy Directeur KUVO
Wilhelminaweg 77 3441 XB Woerden
T 0348 424232 / M 06 43814181 E carole@kuvolokaal.nl I www.kuvolokaa

