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01 Van de directie
Het is alweer april. Pasen is net geweest en over een paar weken is het meivakantie. In
deze periode merken we altijd dat het schooljaar nu wel echt snel vordert. En achter de
schermen zijn we natuurlijk alweer druk bezig met het nieuwe schooljaar. Verderop in deze
nieuwsbrief tref je het vakantierooster aan voor komend jaar. Inmiddels weten we ook dat
we, net als dit jaar, met 11 groepen zullen starten. Dat zullen, eveneens net als dit jaar, 4
onderbouwgroepen en 4 middenbouwgroepen en 3 bovenbouwgroepen zijn. In dat opzicht
weinig veranderingen dus en we zijn vooral heel blij dat we niet weer zoveel verschuivingen
hebben als vorig schooljaar.
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Zoals jullie weten zijn we bezig met een pilot om de werkdruk te verlichten. We zijn een
aantal weken en een aantal veranderingen wordt zichtbaar. Zo werken we beduidend minder uren dan voorheen, maar zijn we ons vooral veel bewuster van hoe we onze tijd indelen
en welke keuzes we daarin maken. Daarnaast valt ook op dat iedereen hierin zijn/haar
“eigen” ontwikkelpunten heeft. Alleen de gesprekken die we binnen de pilot met elkaar
voeren zijn zeer waardevol en ik ben trots op het team en hoe ze dit avontuur zijn ingegaan! Voor de meivakantie doen we een uitgebreide evaluatie in het team en dan informeren we jullie natuurlijk ook weer.
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Aandachtspunt: in deze periode van ziekte/griep hebben wij er alle begrip voor dat het
lastig kan zijn als je kind (alweer) ziek is en jullie toch echt aan het werk moeten en opvang
niet zomaar voorhanden is. Toch willen we jullie verzoeken om jullie kind niet (nog) ziek
naar school te laten gaan. Dit is op de allereerste plaats vervelend voor het kind zelf, niemand vindt het fijn om ziek op school te zijn. Maar daarnaast is het ook een belasting voor
de stamgroepleiders en lopen andere kinderen ook de kans ziek te worden. Alvast bedankt
voor jullie medewerking!
Tenslotte: gisteren was ik weer eens een bijzonder trotse directeur! Een kleine 100 kinderen deed mee aan de Culemborg City Run en we hebben de enige echte wisselbeker in
ontvangst mogen nemen. Wat een geweldig resultaat! Dank aan de ouders die, last-minute,
de organisatie op zich genomen hebben. Foto’s kunnen jullie bekijken via deze link:
https://www.icloud.com/sharedalbum/#B0lGY8gBYufNta
Ellen van der Ligt
Directeur
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02 Nieuws uit de onderbouw
Lente-ontbijt
Anders dan voorgaande jaren was er dit jaar een
lente-ontbijt i.p.v. lente-lunch. Vol verwachting kwamen de kinderen de klas binnen waar de tafels al
gezellig gedekt stonden. Verschillende soorten
broodjes, beschuit, rijstwafels en uiteraard matses
stonden klaar om lekker opgesmikkeld te worden. De
Apen en Olifanten werden nog verrast met een versgebakken paasbrood van een vader-bakker!
Bij de Nijlpaarden hadden "hulppaashaas" Flint en
zijn zusje Malin de eieren extra gezellig gemaakt.
In alle groepen waren ook nog chocolade eitjes om op te
snoepen en volgens ons zijn nog niet alle eitjes gevonden!
Bedankt ouders voor het verzorgen van het ontbijt en
gezellig maken van de school!
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02 Vervolg nieuws uit de bovenbouw
Kuikens
Deze week komen er weer kuikentjes van de kinderboerderij in verschillende groepen. We gaan ze 2 weken
lang verzorgen en vertroetelen en brengen ze daarna weer terug naar de kinderboerderij die ze uitzetten in
de Plantage.
Kleuterklets
Mohamed Reda: "Kom vlug juf, Flint heeft een bloedneus die al bevroren is!"
Gelukkig was het al een korstje, niets aan de hand!

Wij verwelkomen in
de

03 Nieuws uit de middenbouw

onderbouw:
Leeuwen:
Fatima Zahra el Idrissi

Project Landschap en omgeving
We hebben erg genoten van de projectopening. De kinderen zijn erg enthousiast over het aankomende project.
Het kompas staat de aankomende maanden centraal. We zijn begonnen met de windrichting Noord. Deze windrichting staat voor Natuur. Samen met de kinderen hebben we onderzoeksvragen gesteld. We gaan op zoek naar
antwoorden op deze vragen. Een vraag kan zijn “Waarom groeit en bloeit alles?”.
Nu de lente is aangebroken zullen we ook vaker buiten te vinden zijn. Op zoek naar beestjes of kijken in onze
omgeving. Zo gaan we ook naar de Redichemse Waard. Daar zullen we een hele ochtend gaan struinen en onderzoeken. U krijgt hier nog meer informatie over van de stamgroepleerkracht.
Opening tuintje Dolfijnen
Op woensdag 21 maart is het Dolfijnentuintje feestelijk geopend. Er is veel werk verzet door de Dolfijnen. De tuin
staat vol met vrolijke plantjes. Het ziet er gezellig kleurrijk uit. Naast de plantjes die in de tuin staan zijn de kinderen ook erg druk met poten. Ze hopen op nog meer plantjes om dan in de tuin te kunnen planten.

Strips
Bij de Kikkers zitten echte leesmonsters in de stamgroep. De afgelopen tijd hebben ze tijdens het mandjeslezen de
Donald Duck strips verslonden. We zijn dan ook op zoek naar nieuwe Donald Ducks strips om onze tanden in te
zetten. Dus mocht u nog wat over hebben dan zouden wij ze heel graag overnemen.
Linda weer terug bij de Tijgers
Vorige week is Linda weer gestart na een heerlijk zwangerschapsverlof. De Tijgers zijn erg blij dat ze er weer is.
Linda werkt nu op de maandag, dinsdag en woensdag bij de Tijgers. Op donderdag en vrijdag werkt Edith bij de
Tijgers. Welkom terug Linda!

04 Nieuws uit de Bovenbouw
Ook de bovenbouw is gestart met het project Landschap en omgeving. In de groep zijn we eerst de verschillende
landschappen die Nederland rijk is gaan verkennen. We ontdekken en onderzoeken van alles over onder andere
de polder, de Wadden, de duinen, het rivierengebied en lössgrond. Door middel van een mindmap leren we nieuwe informatie een plek te geven en ondertussen leren we er ook een heleboel nieuwe woorden bij. Na de meivakantie begint binnen dit project de lessenserie “Waterland” in het kader van cultuuronderwijs. We gaan met de
kinderen naar de Uiterwaarden en gaan ook, met behulp van gastdocent, creatief aan de slag, De kinderen leren
zo van alles over het gebied waarin zij wonen en leven. Voor de verschillende activiteiten is ouderhulp nodig,
houd de mail dus goed in de gaten!
Met dank aan gymjuf Hilly hebben de bovenbouwers heel wat acrobatische toeren uitgehaald. Vanuit de Brede
school worden allerlei sport en spellessen aangeboden. Zo hebben we dit jaar al volleybal en judolessen gevolgd
en nu dus ook turnlessen. In circuitvorm hebben de kinderen geduikeld, gesprongen, gezwaaid en geleerd om
goed te landen.
In plaats van een paaslunch hebben we dit jaar een paasontbijt gehad en wat was het gezellig! We hebben lekker
gegeten en er was genoeg voor iedereen. De lokalen zagen er gezellig uit en met dank aan de werkgroep Pasen
waren er in iedere groep ook bloemen en kleurige servetjes aanwezig.
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04 Vervolg nieuws uit de bovenbouw
Het schoolvoetbaltoernooi staat voor de deur. Op 11 april spelen onze achtstejaars tegen teams van andere
scholen. Het is ieder jaar weer een heel gezellige en sportieve dag. Publiek wordt zeer op prijs gesteld. Vanaf
11.00 uur worden de eerste wedstrijden gespeeld. De kinderen van de bovenbouw krijgen deze week het speelschema mee.
Op 17, 18 en 19 april nemen we bij de achtstejaars de citotoets af. Op vrijdag 20 april zijn alle kinderen van de
bovenbouw vrij!

05 Nieuws uit de medezeggenschapsraad
De verkiezingen zijn geweest en de nieuwe leden voor de MR zijn bekend. Tijdens de vergadering van 15 maart hebben wij
Santino Schardijn en Tjalling Smittenberg welkom geheten. De MR gebruikt de periode tot de zomervakantie om de taken
en kennis binnen de MR over te dragen, zodat de MR na de zomervakantie meteen aan de slag kan.
Begin maart is bekend geworden dat er vanuit het ministerie geld komt om de werkdruk binnen het onderwijs te verlagen,
de Slob-regeling. Scholen mogen zelf bepalen waaraan zij het extra geld gaan besteden. De MR denkt mee over hoe dit
geld besteed kan worden. Naast deze financiële injectie heeft ’t Praathuis zelf ook gekeken waar er mogelijkheden zijn om
de werkdruk te verlagen. Hierover zijn jullie per brief geïnformeerd en vanaf de voorjaarsvakantie wordt er uitvoering gegeven aan de gemaakte afspraken. Over de voortgang van deze pilot valt momenteel nog weinig te zeggen aangezien pas net
gestart is: tijdens de MR vergadering in mei zal hier opnieuw aandacht aan besteed worden.
Verder hebben wij de begroting 2018 besproken. De algemene conclusie is dat ’t Praathuis financieel gezond is.

06 Schoolvakantie 2018-2019
Vakantie

Eerste dag

Laatste dag

Herfstvakantie

22-10-2018

26-10-2018

Studiedag OPO-R

07-11-2018

Kerstvakantie

24-12-2018

04-01-2019

Voorjaarsvakantie

25-02-2019

01-03-2019

Goede vrijdag

19-04-2019

Meivakantie

22-04-2019

03-05-2019

Hemelvaart

30-05-2019

31-05-2019

2e Pinksterdag

10-06-2019

Zomervakantie

22-07-2019

30-08-2019

Overige vrije dagen / studiedagen volgen z.s.m.

07 Volgende nieuwsbrief:
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De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 08 mei 2018.
Kopij kunt u tot 26 april 2018 mailen naar
m.born@opo-r.nl

4103 XZ Culemborg
0345-514111

Email: praathuis@opo-r.nl
www.praathuis-culemborg.nl

Sponsoring lente-ontbijt
De COOP– Culemborg heeft € 150,00 bijgedragen aan het lente-ontbijt van ‘t Praathuis.
Wij willen de COOP hiervoor hartelijk bedanken!

COOP BEDANKT NAMENS ‘T PRAATHUIS!
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