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locatie Woud tel. 0228-512200; locatie Wendel tel. 0228-512665; www. hetvierspan.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afscheid nemen ’s morgens
“Het valt mij op dat velen van u de kinderen in de klas brengen. Op zichzelf is dat natuurlijk geen
probleem. Als zie ik wel dat we hierdoor onderwijstijd verliezen. Zeker als u in het lokaal met
elkaar staat te praten. In mijn ogen is het lokaal voor de leerkracht en de leerlingen. Elkaar
's Morgens begroeten is een belangrijk onderdeel van de dag. Ik zou dan ook graag het volgende
met u afspreken:
Vanaf groep 3 brengt u uw kind wel gewoon in school, maar uw kind gaat alleen het lokaal binnen.
Niet een nieuwe afspraak, maar een al langer bestaande, die enigszins is verwaterd. Ik reken op
uw medewerking”.
Durk Stoker

Leerlingen locatie Wendel 12 juni vrij
“Op 12 juni a.s. gaan de leerkrachten van locatie Wendel op bezoek bij een aantal andere
basisscholen. De leerkrachten hebben al langer ideeën om het onderwijs meer individueel in te
richten. Omdat ik het van belang vind dat elke locatie van ‘Vierspan een eigen ‘gezicht’ heeft,
hebben we gesproken over waar je mogelijk een accent zou kunnen leggen. Vooral bij het
werken met combinatiegroepen. Om hier nog beter een antwoord op te kunnen geven gaan de
leerkrachten kijken bij collega’s in het land. Op een aantal andere basisscholen willen zij
bekijken en bespreken hoe daar gewerkt wordt met de kinderen.
Deze dag hebben de kinderen van locatie Wendel een lesvrije dag”.
Durk Stoker

Formatie nieuwe schooljaar
“Op dit moment zijn we nog druk bezig om de verdeling van leerkrachten over de verschillende
groepen voor elkaar te krijgen. Altijd een puzzel.
Wat ik u wel alvast kan meedelen, is dat onze intern begeleider Marianne Mantel graag wat
minder wil gaan werken en dan ook haar taak als interne begeleider neer zal leggen. Uiteraard
heel erg jammer, maar we respecteren natuurlijk haar besluit. In al die jaren heeft Marianne vele
leerlingen en ouders gesproken en begeleid. Zoals ik het zie en ervaar: uiterst deskundig en met
veel geduld.
Dus een vacature. Gelukkig kan ik u laten weten, dat binnen ‘t Vierspan een prima oplossing is
gevonden. Vanaf het nieuwe schooljaar 2019-2020 neemt Marisa Hofman, nu nog leerkracht op
locatie Wendel, het stokje van Marianne over. Een hele verandering, maar samen gaan we er
voor zorgen dat de overgang zo soepel mogelijk gaat verlopen. Ik heb er alle vertrouwen in dat
er met Marisa weer een prima intern begeleider werkzaam zal zijn binnen ’t Vierspan”.
Durk Stoker

Klimrek kleuterplein
“Onlangs kreeg een leerlinge bij het spelen op het klimrek een flinke splinter in haar bovenbeen.
Vervolgens hebben we het klimrek eens goed bekeken en werd duidelijk dat kinderen zich op
vele plekken kunnen bezeren. Ik heb toen besloten om het klimrek buiten gebruik te stellen.
Omdat wat mij betreft het opknappen van het klimrek betekent dat er een bijna nieuw klimrek
gemaakt moet worden, heb ik de leerkrachten van groep 1/2 gevraagd een voorstel te doen
voor een nieuw klimrek. Daar zijn we nu mee bezig en dan gaan we kijken wanneer het nieuwe
klimrek geplaatst kan worden. We houden u op de hoogte”.
Durk Stoker

Berend Botje start na de zomervakantie op locatie Woud
Van Berend Botje:
“Op maandag 26 augustus is het dan zo ver! Helaas lukte het niet om na de meivakantie te
starten, maar in het nieuwe schooljaar opent Berend Botje haar deuren. In deze school bieden
we straks opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar: kinderopvang, peuterspeelgroep en
buitenschoolse opvang. De visie van ‘t Vierspan en Berend Botje sluiten mooi bij elkaar aan.
Hierdoor kunnen we een mooie, doorgaande ontwikkelingslijn aanbieden. Eén van de lokalen
wordt speciaal ingericht voor de peuterspeelgroep en het kinderdagverblijf. De buitenschoolse
opvang komt in de aula.
Meer weten over Kinderopvang Berend Botje of de locatie in school? Ga naar berendbotje.nl of
bel naar 088-2337000. Aanmelden kan via berendbotje.nl/aanmelden”.

Cito-toetsen
Van 3 t/m 21 juni maken alle leerlingen de Cito-toetsen. Wij vragen u vriendelijk hier
rekening mee te houden bij het maken van afspraken met dokter, tandarts etc.

Renovatie locatie Woud
In de zomervakantie gaat locatie Woud flink opgeknapt worden. De school wordt geschilderd,
de toiletblokken worden vernieuwd, er komen betere opbergmogelijkheden voor de lunchtassen
in de gang etc.

Kennismakingsochtend
Op dinsdag 25 juni, van 8.30 tot 11.30 uur, is de kennismakingsochtend voor nieuwe kleuters
op locatie Woud.
Op deze ochtend gaan de leerlingen uit groep 2 die naar groep 3 gaan, ook kijken in hun
nieuwe klas.

Uitslag enquête avondvierdaagse
Volgend schooljaar doet de school weer mee met de avondvierdaagse in Stede
Broec (12 t/m 15 mei). Twee derde van de ouders die de enquête hebben
ingevuld, geeft hier de voorkeur aan.

Inloop logopedie
Logopediepraktijk de Streek houdt op vrijdag 28 juni een inloopspreekuur.
Tussen 8.30 en 9.30 uur bent u welkom om gratis advies te vragen.
Meer informatie vindt u in een bijlage bij deze mail.

Aanschuiftafel
Op woensdag 5 juni vindt de nieuwste ‘aanschuiftafel’ plaats. Het thema is ‘Positief Opvoeden’.
Meer informatie vindt u in een bijlage bij deze mail.

VakantieBieb
Uit de mail van de bibliotheek:
“Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen.
Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het
AVI-niveau.
De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede
selectie van maar liefst 50 e-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een
zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store
en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek.
De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor
volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31
augustus”.

Nationale buitenspeeldag
Op woensdag 13 juni is het Nationale Buitenspeeldag. Dé dag waarop kinderen zorgeloos
kunnen spelen op straat!
Deze dag organiseert sociaal-cultureel centrum ’t Stadsplein een gezellige middag van 13.0016.00 uur, voor alle kinderen van groep 1 t/m groep 8. In het thema ‘De Tropische Spelen’ zijn
er 14 spelonderdelen bedacht waaraan kinderen mee kunnen doen.
Dit jaar is de locatie van de Buitenspeeldag het Streekplein, bij het gemeentehuis en het
Streekhof. Dit is een gratis evenement.
Meer informatie vindt u in een bijlage bij deze mail.

Belangrijke data in juni en juli
3 juni:
Start Cito-toetsen
week 3 juni:
Oudergesprekken gr. 1/2
9 en 10 juni:
Pinksteren
11 juni:
Studiedag; alle leerlingen vrije dag
12 juni:
Leerlingen locatie Wendel vrije dag
25 juni:
Kennismaking gr. 1 t/m 3 locatie Woud
27 juni:
OR + MR vergadering (Wendel)
8 juli:
Rapport mee
9 juli:
Afscheidsavond groep 8
13 juli t/m 25 augustus
Zomervakantie

