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Info

Agenda:

website: www.bsdenotenbalk.nl

Gr.7/8: Hendriklaan 3-5, 3481VR Harmelen tel: 06-12709768

APRIL

E-mail: notenbalk@bsdenotenbalk.nl

Hendriklaan 9 3481 VR Harmelen Tel.: 0348-444000

Wilt U een artikel inleveren voor de INFO dan kan dit per mail.
De uiterste inleverdatum voor de volgende INFO is:
maandag 23 mei 2016 9:00 uur

do 21 apr

ENTREETOETS
groep 7

do 21 apr

EINDTOETS
Groep 8

do 21 apr

VOETBALTOERNOOI
groep 7 en 8

vr 22 apr

KONINGSSPELEN

vr 22 apr

BOVENBOUW ‘S MIDDAGS VRIJ

ma 25 apr t/m vr 6 mei

MEIVAKANTIE

MEI
zo 8 mei

MOEDERDAG

do 12 mei

OR-VERGADERING

ma 16 mei

PINKSTERVAKANTIE

di 17 mei

NSA
start 4de blok

vr 20 mei

MAANDSLUITING
11.00 uur groep 1 t/m 4
ouders groep 3 en 4 van harte welkom
13.00 uur groep 5 t/m 8
ouders groep 7 en 8 van harte welkom

wo 25 mei

KUVO
Het Filiaal - Mevr. Ophelia
Groep 5

wo 25 mei
vrij 27 mei

Het Klooster
INFO 8
LENTEFAIR

Welkom op school

Demi de Lange (groep 5)

Van het team en directie
Een goede buur is beter dan een verre vriend. Op de Hendriklaan hebben we goede buren. Een
van hen is Boogh. Boogh is de specialist op het gebied van begeleiden, behandelen, trainen en reintegreren van mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), een lichamelijke beperking of
chronische ziekte in Midden-Nederland. Ze begeleiden bijvoorbeeld mensen in het gebouw naast
onze school in de vorm van dagbesteding. De begeleiding is erop gericht om mensen zo goed
mogelijk mee te laten doen in de samenleving en om een zo zelfstandig mogelijk leven te laten
leiden. In een gesprek met de locatieleider van Boogh hebben we de mogelijkheden tot
samenwerking besproken. We waren superblij toen de Boogh een deel van hun tuin ter
beschikking stelde voor het realiseren van onze schooltuin. De kinderen van groep 5 kunnen weer
heerlijk tuinieren en de cliënten van Boogh kunnen genieten van de bedrijvigheid die de kinderen
met zich mee brengen en van de hopelijk straks kleurige schooltuin.
Op dit moment heeft de plaatselijke
Plus supermarkt een spaaractie voor
zomerbloeiers. Mocht u zelf de zegels
niet gebruiken dan kunt u ze doneren
voor onze schooltuinen.
Het interieur van de school begint steeds kleurrijker te worden. Bianca Mocking en Krista de
Heer hebben veel uren geïnvesteerd in het schilderen van de kleurrijke notenbalk in de centrale
hal beneden en in de verwerkingsruimte boven. Het ziet er prachtig uit en we zijn heel dankbaar
hiervoor.
SPOT Jeugdtheaterfestival is een reizend theaterfestival voor alle kinderen van 4 tot en met 12
jaar en hun ouders, opa’s, oma’s en iedereen die zin heeft in een leuke middag. In de meivakantie
stellen wij onze school en het schoolplein ter beschikking om dit festival te realiseren. Er wordt
een pop-up theater gebouwd, waar je de hele middag voorstellingen kunt zien en zelf workshops
kunt volgen.
Programma Theater Snater komt met de voorstelling Circo Fantastico, over het kleinste circus
ter wereld. In Kapitein Kosto’s verteltheater beleef je een nieuw diepzee avontuur in de
duikboot. Verder kun je kijken naar de humoristische en stoere hiphop voorstelling Hip Hop
Hoera en met Judith Nab stap je in een echte bus voor een grote reis rond de wereld.
Natuurlijk krijgen de (jonge) bezoekers de kans om naast het beleven van de voorstellingen ook
zelf een rol te spelen. Het festival begint al op het plein. Er wordt een heus theater gebouwd! Op
het plein is van alles te beleven; zo is er een fantastisch randprogramma met verschillende
workshops, een drumworkshop ‘Streetbeats’ en een workshop licht en geluid. Verder kun je
affiches maken van de voorstellingen, is er een perscentrum en kun je je schminken.
Reserveer 3 mei in je agenda!! (12.00 – 17.00 uur, entree € 5,- per persoon)
Benieuwd naar het complete programma? Check www.spotjeugdtheaterfestival.

Lentefair 2016 – 27 mei 2016
De Lentefair zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 27 mei voor alle kinderen, ouders, verzorgers en
opa's en oma’s van de Notenbalk. Van 16:00 tot 20:00 uur is er van alles in en om de school te
doen. Zo is er een boeken- en speelgoedmarkt, spelletjes voor de kinderen, gezellige kraampjes,
loterij, kunnen kinderen geschminkt worden, en zijn er kleine dieren aanwezig en een pony.
Uiteraard kunnen de papa's en mama’s tijdens het bijkletsen gezellig wat te eten en te drinken
halen.
Niet alleen hopen we op een gezellige zonnige middag, maar ook op een hoge opkomst en
opbrengst! Het geld wat deze middag opgehaald wordt met de boeken- en speelgoedmarkt en
loterij zal gebruikt worden om podiummaterialen zoals: lampen en theatergordijnen aan te
schaffen Een mooi doel lijkt ons, om zo de voorstelling die onze kinderen geven
nog professioneler en leuker te maken!
Heeft u nog kinderboeken of speelgoed in de kast of op zolder staan en wilt u deze graag aan de
school doneren, dan kunt u deze vanaf 16 mei inleveren bij Fedor. Indien u een kraampje wilt
huren of iemand weet die hier interesse in heeft, dan kunt u zich melden bij Carelle Vos of haar
een e-mail sturen carellevos@gmail.com.
Alvast bedankt namens de sponsorcommissie.

MR bericht
Afgelopen week heeft de MR weer een vergadering gehad. In deze info houden wij jullie
op de hoogte van enkele onderwerpen die ter sprake zijn geweest. Het zal jullie niet
verbazen dat ook de MR de ontwikkelingen ten aanzien van het parkeerbeleid nauwgezet
volgt. De veiligheid van de kinderen staat daarbij voorop. De MR leden hebben
verbetermogelijkheden met elkaar besproken. De MR neemt contact op met de
gemeente om de situatie te bespreken en te bezien of de situatie nog verbeterd kan
worden.
Verder zal volgend schooljaar een enquête uitgezet gaan worden waarin de
oudertevredenheid gemeten wordt. De MR heeft een vragenlijst beoordeeld en denkt na

over eventuele aanvullende onderwerpen die nagevraagd kunnen worden bij de ouders.
Belangrijke thema’s die aan de orde komen in een dergelijke enquête betreft onder
andere het leef- en leerklimaat op de school. Ook de samenwerking met de ouders is een
vast onderdeel in deze enquête. Om als school aan de slag te kunnen met de
ontwikkelpunten, is het van belang dat veel ouders deze enquête uiteindelijk invullen
waardoor de uitkomsten representatief zijn. In het nieuwe schooljaar hoort u hier
beslist meer over.
Voor de MR zelf staan er binnenkort verkiezingen op het programma. Het gaat dit keer
over de zogenaamde oudergeleding van de MR. In de oudergeleding zitten in totaal 3
ouders. De zittingsperiode van de huidige voorzitter (Patrick Poelwijk) van de MR is
verlopen. Als MR zijn we erg blij dat Patrick zich opnieuw verkiesbaar heeft gesteld.
Uiteraard zou het erg leuk zijn als er meer ouders zich aanmelden voor de MR. Als je
nog twijfelt over deelname aan de MR, zou je de komende periode wellicht nog een keer
een MR vergadering kunnen bijwonen. Hierdoor krijg je meer een idee en gevoel bij wat
er tijdens deze vergaderingen aan bod komt. Dit schooljaar vergaderen we nog op 25
mei en het laatste overleg dit is op 22 juni. Wil je een keer een MR-vergadering
bijwonen, maak dan je interesse kenbaar via mr@bsdenotenbalk.nl of spreek ons
persoonlijk aan op het schoolplein. Je kunt je uiteraard ook direct aanmelden als
kandidaat voor de MR via dit e-mailadres. De aanmeldingen voor de MR dienen uiterlijk
31 mei 2016 via dit e-mailadres bekend gemaakt te worden. Als er meer animo is voor
deelname aan de MR, dan zal er uiteindelijk in juni een verkiezing uitgeschreven worden.
Melden zich geen nieuwe ouders voor de MR, dan zal de huidige samenstelling van de MR
gehandhaafd blijven voor het nieuwe schooljaar.
Namens de MR wensen we jullie een mooie meivakantie toe!
Kelly Engbrocks

Na een verdrietige tijd waarbij door ouders en kinderen intens werd meegeleefd met
hun juf en later ook met hun school- of klasgenootjes is met de Paasviering op school de
lente ingeluid. Een gezamenlijk paasontbijt in alle klassen betekende hopelijk het begin
van een – letterlijk en figuurlijk- zonnigere tijd. De website van school kreeg een frisse
look (waarvoor onze complimenten!), het logo van de school is vernieuwd en is erg mooi
geworden. Dat voelt allemaal als een nieuw begin.
Een mooie meivakantie gewenst!

Groeten vanuit de ouderraad

Informatie m.b.t. de TSO
De TSO bestaat 10 jaar en dat vraagt om een feestje!
Dit wordt gevierd tijdens de TSO in de Feestweek van maandag 9
t/m vrijdag 13 mei. Alleen voor de kinderen die gebruik maken v/d
TSO worden er dan allerlei extra activiteiten georganiseerd, zoals
een Kleurwedstrijd.
Wil je meedoen met de kleurwedstrijd? De kleurplaat vind je in de
bijlage.
Print hem uit en kleur de kleurplaat in de meivakantie zo mooi mogelijk en lever deze,
duidelijk voorzien van naam, groep en leeftijd, uiterlijk op dinsdag 10 mei in bij Fedor
door hem te deponeren in “de Kleurplaten wedstrijd doos” v/d TSO.
Op woensdag 11 mei zal een jury de kleurplaten beoordelen en op donderdag 12 mei
zullen dan de 4 prijswinnaars bekend worden gemaakt.
Maar……dat is nog niet alles; want wie jarig is trakteert!
Daarom krijgt iedereen, in samenwerking met bakkerij Griffioen, op woensdag 11 mei
iets lekkers uitgedeeld tijdens de ochtendpauze. (Heeft uw kind een speciaal dieet,
neemt u dan zsm contact op met de TSO coördinator).
Met vriendelijke groet,
Ingrid Brasser –Coördinatrice TSO
(06-48691566)

Informatie m.b.t. de NSA
De inschrijvingen sluiten op 29 april 2016, en de inschrijvingen verlopen digitaal
(via http://www.bredeschoolwoerden.nl/scholen/harmelen). Alle cursussen starten oom
15.30 uur.
Voor de cursus Mad Science loopt de inschrijving via nederland.madscience.org, klik op
naschoolse wetenschap & techniekcursus. Op het digitale inschrijfformulier staat alle
informatie over de geplande data, startijd en de kosten om deel te nemen.

APRIL
20
25
26
27
27
MEI
1
5
6
7
7
8
11

Groep
Rianne
Lisa den Hartoog
Jade Bouwman
Daniel Eichberger
Cas van Roomen

Fieke Koppers
Hannah Strolenberg
Danthe Roeleveld
Lucas de Bock
Dennis Koet
Babet Versteeg
Nils van Rooijen

6
5
7
1A
Groep
8
8
2B
1C
6
6
4

MEI
12
12
13
13
14
16
17
17
22
23
23
23
25
25

Roos van der Arend
Lotte Krisman
Victor Vlooswijk
Kjeld Wijman
Fedor
Bart Vergeer
Ruben Bouwman
Linne Dokter
Jaap de Voer
Bas Hermans
Roel Uding
Scato Voogd
Bart Benschop
Senna van Maurik

groep
6
3
7
6
4
1A
6
1B
8
4
2B
8
6

