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Info

Van

JUNI
Agenda:
vr 23 jun
RAPPORT GROEP 1 T/M 7
ma 26 jun t/m do 29 jun VOORLOPIG ADVIESGESPREKKEN GROEP 7
ma 26 jun
SPORTDA - info volgt
gr 4 t/m 8
ma 26 jun t/m do 29 jun 10-MIN GESPREKKEN
di 27 jun
Werkonderbreking van 08:30 tot 09:30 uur
SPORTDAG – info volgt
gr 1 t/m 3
wo 28 jun
AFSCHEIDSAVOND OUDSTE KLEUTERS

Website: www.bsdenotenbalk.nl

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

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

Hendriklaan 9

Tel.: 0348-444000

Wilt U een artikel inleveren voor de INFO dan kan dit per mail.
De uiterste inleverdatum voor de volgende INFO is:
22 augustus voor 09:00 uur

JULI
ma 3 jul
di 4 jul
di 4 jul
wo 5 jul
do 6 jul

vr 7 jul

INLOOPSPREEKUUR
voor alle ouders van Harmelen 08.30-09.30 op st Bavo
AFSCHEIDSAVOND GROEP 8
RAPPORT GROEP 8
UITZWAAIEN GROEP 8
VERJAARDAG LEERKRACHTEN 08.30 uur tot 14.15 uur
14:30 uur tot 15: 30 uur Afscheid van Christa en
Rianne voor ouders – zie bijlage
12.00 uur START vakantie voor alle groepen

Voor de vakantie komt er nog een INFO met
o.a. informatie over het 5 gelijke dagen model.

Welkom op school
Shego Bouman

Vanuit team en directie
Schooljaar 15/16 nadert zijn einde. Nog enkele activiteiten/festiviteiten waaronder de
musical van de oudste kleuters en groep 8, het uitzwaaien, afscheid nemen van de
leerlingen van groep 8, leerkrachtenverjaardag en afscheid nemen van Rianne en Christa.

Uitzwaaien van groep 8
Woensdag 5 juli is de laatste schooldag van de leerlingen van groep 8. Dit willen we niet
onopgemerkt voorbij laten gaan. Om 11.45 uur zullen we dan ook met de kinderen van
groep 1 t/m 7 deze kinderen uitzwaaien. Wilt u uw kind hiervoor een vlaggetje, een
theedoek of iets anders meegeven waarmee ze kunnen zwaaien?

Groepsbezetting schooljaar 2017/2018
groep
1/2 a
1/2 B
3
4
5
6
7
8
IB
RT
Locatie dir.
Directeur





maandag
Betty
Sandra

dinsdag
Betty
Sandra

woensdag
Betty
Sandra

Brenda

Laura

Laura

André
Angelique
Agnes
Angela
Natascha

donderdag
Annette
20 x Sandra
20 x Laura
20 x Laura
20 x Brenda
André
Angelique
Agnes
Mieke
Patricia
Hermien

André
André
Angelique
Angelique
Agnes
Brenda
Angela
Angela
Natascha
Patricia
Hermien
Brenda
1 ½ dag per week
Tonny
Tonny
Tonny
Tonny
1 x in de 2 weken 1 dag vrij
Wilma
2 dagen, waarvan 1 de donderdag is.

vrijdag
Annette
Laura
Brenda
André
Tonny
Agnes
Mieke
Patricia

Annette zal 30 x 1 ½ uur op woensdag Angelique vervangen ivm de plusklas
Annette zal ook 4 uur per week ondersteuning bieden aan leerlingen waarvoor de
school vanuit het samenwerkingsverband extra zorggelden ontvangen.
Lio’er groep 3 (leraar in opleiding, laatste jaar) voor 2 ½ dag per week - deze zal
ingezet worden ter ondersteuning van groep 3
Lio’er groep 7 (leraar in opleiding, laatste jaar) op dinsdag tot februari 2018. Angela
zal deze dag oa gebruiken voor klassenbezoeken mbt Vreedzame School,
mediatorentraining, het begeleiden van veiligheidscommissies en commissies mbt
burgerschap, krindgesprekken schoolbreed en zo nodig een groep opvangen ivm
scholing.

Leerkrachtenverjaardag, donderdag 6 juli
Dit schooljaar zal de leerkrachtenverjaardag een heel bijzondere feestdag zijn, want er zijn
meerdere gebeurtenissen waar we bij stil staan.
Uiteraard is dit de dag waarop we met de kinderen onze verjaardag gaan vieren en het jaar
afsluiten, maar dit jaar hebben we ook het afscheid van Rianne en Christa. Dit gebeurt deels
in de klassen, deels gezamenlijk in de studio en groep 6 en 7 organiseren een leuk
spelletjescircuit. Kortom een heel feestelijk programma.
Ook willen we deze dag graag met de kinderen picknicken i.p.v. lunchen. De picknick willen
we als volgt organiseren:


Bij elke groep komt een intekenlijst te hangen, waar de kinderen (of u) op kunnen
schrijven wat voor lekkers ze mee zullen brengen voor de picknick. Denk bijvoorbeeld
aan stukjes kaas, komkommer, wraps, worstenbroodjes of eventueel gehaktballetjes.
Maak iets klaar voor 6 – 10 kinderen, dan hebben we met elkaar genoeg te eten. De
leerkrachten verzorgen o.a. het drinken.

Elke groep kiest 's middags een moment waarop ze rond de school of in de wijk zullen
picknicken. De kinderen hoeven die dag verder geen tussendoortje of lunchpakketje mee.
We hopen op stralend weer, dat maakt het feest compleet!
Denkt u eraan dat de kinderen deze dag om 14.15 uur uit zijn.

Ouderklankbord
Op 22 mei is de ouderklankbord groep voor de 2e keer bij elkaar gekomen. De punten die ter sprake
zijn gekomen:


Communicatie met ouders. Hoe kunnen we de communicatie vanuit school verbeteren voor
de ouders? In de driehoek school-kind-ouder vinden we het belangrijk dat deze driehoek ook
in communicatie terug te vinden is. De ouders hebben aangegeven het prettig te vinden om
informatie tijdig te ontvangen en om informatie te ontvangen over de ‘highlights’ van wat de
kinderen in de komende tijd leren. Daarnaast is wat een vanzelfsprekendheid is voor de
leerkrachten, niet altijd vanzelfsprekend voor de ouders, zeker niet als het om het eerste
kind gaat. We zoeken naar een middel om hier in te voorzien, zonder dat dit een tijdrovende
klus wordt voor de leerkrachten.







Kijkavonden. tot nu toe zijn er 2 kijkavonden per jaar. Een mooi ritueel, maar wellicht is daar
meer uit te halen door dit anders in te vullen?
Dit heeft opgeleverd dat we nu al weten dat we volgend jaar tijdens het schoolproject alle
ouders gaan uitnodigen om meer over de inhoud van dit project te laten zien/horen.
Het vijf gelijke dagen model. Aandachtspunten die de ouders ons hebben meegegeven;
Maak duidelijk onderscheid in eet en speeltijd, zodat de kinderen de rust ervaren om hun
boterhammen op te eten.
Maak onderscheid in eten en drinken dat wel en niet gekoeld dient te worden.
Verkeer. We zien veel gevaarlijke situaties langs de beide kanten van de Wilhelminalaan in
de ochtend en in de middag. Auto’s stoppen aan beide kanten om de kinderen in/uit te laten
stappen, waardoor deuren open zwaaien terwijl er kinderen langsfietsen. We hebben
gespard over hoe we ouders bewust kunnen maken van de veiligheid van al onze kinderen
die hiermee in het gedrang komt.

De gesprekspunten van de ouderklankbord worden altijd gedeeld met het team, om
vervolgens de goede keuzes te kunnen maken.
De volgende ouderklankbord is op donderdag 29 juni van 19.30-20.30 uur. Deze avond is nog
onder voorbehoud, afhankelijk van agendapunten. Mocht u hierbij aan willen sluiten, laat
het weten aan Wilma: vissenberg@kalisto-basisonderwijs.nl

Van de voorzitter van Kalisto
“In het AD Groene Hart van 13 juni heeft u wellicht gelezen dat alle Woerdense scholen van
Kalisto het leerstofjaarklassensysteem gaan loslaten. En misschien heeft u zich afgevraagd:
dat is nieuw voor mij, daar weet ik niets van. Per abuis heeft de journalist van het AD
informatie van de website van één van de Woerdense Kalisto scholen, KBs De Molenwiek,
gebruikt om iets te zeggen over alle Kalisto scholen. En dat klopt niet. Alle Kalisto scholen
denken voortdurend na over hoe het onderwijs het beste vorm kan worden gegeven. Grote
veranderingen worden natuurlijk vooraf met het team, de MR en de ouders besproken.”

Techniekdag Harmelen
Ja, jullie lezen het goed. Het gaat niet lukken dit jaar…
Zoals jullie weten wordt elk jaar de Techniekdag in september georganiseerd door een
werkgroep van ondernemers en vrijwilligers. Deze dag staat in het teken om kinderen laten
kennismaken met techniek en alle bedrijven, ondernemers en scholen die deze dag
bijzonder maken werken belangeloos mee.
Ondanks de vele mensen die deze dag mogelijk maken, gaat het ons dit jaar toch niet
lukken…. De werkgroep die dit nu al 6 jaar verzorgt, is niet compleet en heeft niet de
mogelijkheid om deze dag te organiseren.
Door te weinig mankracht, te weinig tijd en de vele acties en werkzaamheden die verricht
moeten worden, is het niet gelukt om de organisatie voor 2017 rond te krijgen.
Vandaar dat we dit jaar de Techniekdag moeten aflasten. Maar……… afstel hoeft geen
uitstel te zijn! Omdat het dit jaar niet doorgaat, betekent het niet dat dit volgend jaar ook
het geval is! Volgend jaar kan de Techniekdag gewoon door gaan als we meer mensen in
de werkgroep hebben, én als we mensen hebben aan wie de werkgroep het stokje zou
kunnen overdragen. Dus hierbij direct een oproep voor alle mensen die graag weer een
Techniekdag willen hebben in 2018…..
Geef je op voor de werkgroep en help ons mee om dit initiatief voort te zetten!
Informatie en opgeven kun je doen via onderstaande e-mail adressen
Rick: r.bruijnes@cvandergrift-bouw.nl
Ingrid: ingrid@zuijlenweerd.nl
Kyra: info@pencil-in.nl
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Techniekdag - Kyra Lancee 06-2141731

Nog 3 weken en dan kunnen we allemaal genieten van
een welverdiende zomervakantie. Hierbij dus dit laatste stukje vanuit de OR. Alweer bijna
een heel schooljaar ligt achter ons. De tijd is voorbij gevlogen! Ook dit jaar heeft de OR zich
weer ingespannen ten behoeve van de school en de kinderen. De samenwerking met de
OR's van de andere scholen tijdens de Avondvierdaagse is weer prima verlopen. We zagen er
als school heel mooi uit in onze nieuwe shirts. Voor groep 8 eindigt hun Notenbalk carrière
binnenkort. Zij zullen een nieuw avontuur gaan beleven in het middelbaar onderwijs.
Namens de OR wens ik hen heel veel plezier en succes! Voor nu wens ik iedereen een hele
fijne en zonnige zomervakantie!
Brigitta Krisman (voorzitter OR)

MR Bericht

Vorige week dinsdag 13 juni was alweer de laatste MR vergadering van dit schooljaar.
Tijdens deze vergadering hebben we het onder andere gehad over de werkonderbreking op
27 juni. Als MR leden steunen wij deze actie. Op deze dag zal de school een uur later open
gaan dan normaal. Hierover zijn jullie als ouders inmiddels ook op de hoogte van gesteld.
Daarnaast is de vernieuwde schoolgids en de Notenbalk ABC aan orde gekomen. Hier kijken
wij als MR-leden kritisch naar en geven hier feedback op. Voor volgend schooljaar gaat de
samenstelling van de MR er anders uit zien. Rianne Gresnigt en Jan Willem Koldenhof gaan
de MR verlaten.

Informatie m.b.t. de TSO
Nog ongeveer 2 ½ week en dan is het zomervakantie.
Na de zomervakantie gaat het 5 gelijke dagen rooster in op de Notenbalk. Dit betekent dat
dinsdag 4 juli het laatste TSO moment zal zijn in de huidige opzet.
Via deze weg wil ik alle TSO medewerkers bedanken. Zij hebben nl. ruim 10 jaar elke dag
klaar gestaan om van het lunchmoment op de Notenbalk een gezellig eetmoment voor de
leerlingen te maken.
Tevens bedank ik de directie en leerkrachten voor hun prettige samenwerking die ik heb
mogen ondervinden in mijn functie als TSO coördinator.
Iedereen een fijne zomervakantie gewenst !
Met vriendelijke groet,
Ingrid Brasser
Coördinatrice TSO (06-48691566)

JARIG
Allemaal van harte gefeliciteerd, Maak er een geweldig feest van!!!!
JUNI
21
22
22
23
26
27
27
29
30
30
JULI
1
3
3
6

Pascale de Bock
Colin Oostveen
Brian van Santen
Paul Kuiters
Jeroen van Rensen
Eva van Breukelen
Joey van Schaik
Maud van Eck
Annelyn van der Arend
Simon van Dijk
Matteo Huiden
Cas van Vliet
Tijn van Vliet
Maartje Dokter

Groep
5
1C
7
4
7
1A
2B
6
3
8
Groep
2C
6
6
3

JULI
7
8
11
12
12
14
20
20
24
26
28
29
29
30
30

Fleur Thoonen
Tygo Hamoen
Maarten Middelweerd
Boris Middelweerd
Guido Post
Saar Bos
Bodil Bakker
Leonard Vlooswijk
Guusje van Eck
Thiska van Dijk
Liv Ranke
Vianne Meijer
Katie Schinkel
Roza Schriel
Philip Strolenberg

Groep
6
2C
5
2A
3
1B
3
6
4
8
5
4
8
4
6

