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Info

MEI
Agenda:
vr 19 mei

ma 22 mei
wo 24 mei
do 25 mei t/m vr 26 mei
ma 29 mei t/m 1 juni

Website: www.bsdenotenbalk.nl

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

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

Tel.: 0348-444000
Hendriklaan 9

Wilt U een artikel inleveren voor de INFO dan kan dit per mail.
De uiterste inleverdatum voor de volgende INFO is: 21 juni 2017
Maandag 19 juni 2017 voor 09:00 uur

JUNI
ma 5 juni
di 6 en wo 7 juni
ma 12 jun t/m do 15 juni
di 13 juni
zo 18 juni
ma 19 juni

ma 19 juni

MAANDSLUITING
Maandsluiting 1 t/m 4 is vervallen ivm
dansochtend op woensdag 17 mei
13.00 uur groep 5 t/m 8
ouders groep 7-8 zijn welkom!
19.30 uur – 20.30 uur OUDERKLANKBORDAVOND
STUDIEDAG - VRIJ
Alle kinderen zijn vrij
HEMELVAARTVAKANTIE
AVONDVIERDAAGSE

PINKSTERVAKANTIE
Bag2school (info is hierover al verzonden)
KAMP GROEP 8
MR-VERGADERING
VADERDAG
INLOOPSPREEKUUR
Inloopspreekuur voor alle ouders van Harmelen
08.30-09.30 op Notenbalk
OR-VERGADERING

Welkom op school
Cas van Wijk

Vanuit team en directie

U heeft het vast gehoord van uw kind of misschien zelfs gezien!! Er zijn
nieuwe schoolshirts.
Het zijn prachtige, groene shirts. De Ouderraad reserveert jaarlijks geld voor de aanschaf van
schoolshirts. Nu waren de reserves voldoende om voor alle kinderen een shirt aan te kunnen
schaffen. Echter….we veranderen de organisatie hiervan. Voorheen kreeg u een shirt, dat bewaarde
u thuis, waste u zelf. Nu blijven de shirts op school, bij iedere activiteit delen we ze uit aan de
kinderen. Na de activiteit worden ze ingenomen en op school gewassen. De enige uitzondering
hierop is tijdens de avondvierdaagse. Dan mag uw kind het shirt mee naar huis nemen zodat u het
zelf tussendoor kunt wassen. Het shirt wordt op vrijdag weer ingeleverd en door school gewassen.

Schooltuinen

Groep 5 is weer begonnen met tuinieren in de schooltuinen bij de Boogh. Dat was dit jaar niet
vanzelfsprekend. Er waren een aantal oproepen voor hulp bij het “tuinierklaar” maken van de tuinen
gedaan, waar helaas weinig reactie op kwam. Tot onze verrassing kregen we in de vakantie een foto
via de app doorgestuurd. Een groep ouders en kinderen hadden de handen ineen geslagen en
hebben samen de hele klus geklaard. Geweldig! We zijn heel blij met dit initiatief. Op deze manier
kunnen onze kinderen lekker tuinieren in de schooltuin. Dat is wel een van de dingen die onze school
speciaal maken, het tuinieren, maar ook de spontaniteit van ouders. Ook een bedankje voor Arie van
Leeuwen is op zijn plek hier. Arie is in het verleden voorzitter geweest van de OR en MR, en zorgt
ieder jaar weer dat we plantjes krijgen voor onze tuinen. Superspeciaal, want zijn kinderen zijn
allang uitgevlogen. Inmiddels zit zijn eerste kleinkind bij ons op school. Dank je wel Arie.

Opnieuw de wisselbeker gewonnen met het schoolvoetbal vorige week.
Wat een toppers allemaal! En wat liepen de teams er ook mooi bij. De
sportieve fris groene shirtjes vielen op, op de velden. Het is zal u ook
niet ontgaan zijn dat we nieuwe school T-shirts hebben!
Het idee is dat ze niet per kind standaard mee naar huis gaan, maar dat de shirts op school blijven.
Voor verdere info verwijzen we u naar het stukje hierboven.

MR Bericht
Een van de onderwerpen waar de MR zich mee bezig houdt is (verbetering van de) communicatie. En
dan met name de communicatie vanuit school richting ouders. Er is met de MR van de Bavo
gesproken over de wijze waarop naar ouders wordt gecommuniceerd. Daarnaast wordt onderzocht
of een school-app iets voor de Notenbalk kan betekenen. Dit onderzoek wordt over de gehele
stichting Kalisto uitgevoerd. De voorlopige conclusies zijn positief, daar hoort u vast nog meer van!
Zoals in de vorige info vermeld was de ouderklankbord avond succes. De eerst volgende bijeenkomst
is op maandag 22 mei van 19.30-20.30 uur.Naast deze vaste klankbordgroep zijn ook andere ouders
van harte welkom om aan te schuiven! U kunt zich hiervoor opgeven bij Tonny.
Jan-willem Koldenhof

Na de meivakantie was er voor de kleuters een grote
verrassing op het kleuterplein. Een zandbak !!!
En wat een feest te zien dat er zoveel kleuters gebruik van maken tijdens de TSO.
Voor groep 3 t/m 8 heeft er weer een wisseling v/d Sportsterrenkist plaatsgevonden. Leuk om weer
met nieuwe sport- en spelmaterialen op het plein te kunnen spelen tijdens de TSO.
Gelukkig is het mooi weer en kunnen we van al dit leuke spelmateriaal goed gebruik maken.
Herhaalde oproep: voor het spel Blikgooien zoeken wij nog steeds lege/schone conservenblikken.
Groot en klein. Wilt u met ons mee sparen? U kunt ze inleveren bij Fedor.
Met vriendelijke groet,
Ingrid Brasser
Coördinatrice TSO (06-48691566)

Dit jaar maakt de stichting Vrienden van de Notenbalk voor het eerst
gebruik van de als sponsormogelijkheid van de Rabobank Rijn en
Veenstromen. We hebben ingeschreven voor de Rabo
Fietssponsortocht die wordt georganiseerd op zaterdag 10 juni.
Op deze dag zijn er een groot aantal fietsroutes door het Groene Hart uitgezet, met lengtes van 12,
30 en 100 km. Er is dus zowel aan families met (kleine) kinderen (12 km),de gelegenheidsfietser (30
km) als aan de doorgewinterde wieleramateur (100 km) gedacht. De routes zijn prima bewegwijzerd.
Langs de routes zijn er op diverse punten locaties om even af te stappen en een consumptie te
nuttigen, zodat je er een gezellige dag in het fraaie Groene Hart van kunt maken. Per uitgereden
route/ ingeleverde deelnemerskaart schenkt de Rabobank een vast bedrag aan de vrienden van de
Notenbalk.
 12 km fietsen: € 10
 30 km fietsen: € 20
 100 km fietsen: € 30.
Je kunt ook 2x de route van 30 km fietsen, dat levert dan ook 2x het bedrag van € 20 op. Maximaal
kunnen we € 1.500 bij elkaar fietsen. De Notenbalk is aangemeld, als fietser hoef je dat vooraf niet te
doen. Fiets zaterdag 10 juni gewoon (met zoveel mogelijk mede fietsers) mee. Meer info over deze
fietstocht zoals starttijden, startpunten kunt u lezen op:
https://events.rabobank.com/rv/RaboRVFT2017/ (bij regelement en veiligheid) Ons
inschrijfnummer is:

209

Toneelgordijnen en toneelverlichting

Op 23 en 24 mei worden de toneelgordijnen en de toneelverlichting
opgehangen. We zijn heel blij dat door alle activiteiten van de stichting
Vrienden van de Notenbalk er €4000 bij elkaar is gespaard zodat we nu
dit aan konden schaffen. De sponsorcommissie is volop aan de slag met
het organiseren van een activiteit voor alle ouders en kinderen. Dit zal
rondom de Kinderboekenweek plaatsvinden. De precieze inhoud hiervan verklappen we nog niet.
Maar het wordt een mooie gelegenheid voor u als ouder om op een ontspannen manier met andere
ouders samen te zijn.

JARIG
Allemaal van harte gefeliciteerd, Maak er een geweldig feest van!!!!

MEI
17 Ruben Bouwman
17 Linne Dokter
20 Lieke Bouwman
22 Jaap de Voer
23 Dex van Engelen
23 Roel Uding
23 Scato Voogd
25 Senna van Maurik
28 Jelle van Deursen
29 Tonny

Groep
2A
7
1A
2B
1B
5
3
7
3

JUNI
1
2
4
5
5
6
9
12
14
15
18
20
20
21

Mayline Lardenoij
Seppe van Binsbergen
Berend Schipperijn
Yasmin Bakker
Dorus Dokter
Jesper van Dijk
Floris Bandt
Indy van Houweninge
Lieke Hermans
Jesper Versteeg
Sophia Voogd
Carolijn Faeseler
Charlize Vermeer
Pascale de Bock

