Waar een kleine school groot in kan zijn!

Groepsindeling

Nieuwsbrief mei
Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de nieuwsbrief van de maand
mei.

Afgelopen periode hebben wij met elkaar gesproken over de formatie voor volgend schooljaar.
Volgend schooljaar zullen we waarschijnlijk starten met 31 leerlingen.
Met instemming van de PMR is de groepsindeling
voor het komende schooljaar als volgt:
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Gebed voor het werk
Laat al ons werk tot zegen zijn
voor de kinderen om ons heen.
Laat in ons hart uw vrede zijn
en werk zelf door ons heen.
Maak ons als zout dat smaak verspreidt,
maak ons als licht dat zichtbaar schijnt
zodat ieder woord en elke daad
onze Vaders liefde tastbaar maakt.
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*Juf Henneke gaat begin oktober van haar welverdiende pensioen genieten. Zij zal in september
ondersteunende taken doen.
*Omdat juf Henneke met pensioen gaat, ontstaat
er een nieuwe vacature. In verband met het leerlingaantal wordt deze vacature deels ingevuld.
Juf Annelieke krijgt een dag uitbreiding. Ze komt
hier de hele week werken.
*Juf Rendelina zal daar waar ze het hardst nodig
is, worden ingezet. Op de woensdag zal ze in ie-

der geval ondersteunende taken hebben in groep
3 t/m 6.
*Juf Angelina zal volgend schooljaar niet meer op
de Samuelschool werken. Omdat zij een zijinstromer is, is het voor haar ontwikkeling goed
wanneer ze volgend schooljaar een grotere groep
zal gaan lesgeven.

Schoolreis
Op donderdag 27 juni 2019 gaan wij met groep 1
t/m 6 op schoolreis. Wij gaan naar Safaripark en
Speelland Beekse Bergen.

Nieuwe gezinnen
Natuurlijk hopen we steeds dat er nieuwe kinderen op de Samuelschool bijkomen. Als er nieuwe mensen in uw buurt komen wonen met kinderen in de basisschool-leeftijd: stel
dan Esther van
Beek even op de
hoogte. Dan kan zij
(of iemand anders)
ervoor zorgen dat
zij een leuk tasje
met inhoud (o.a. foldermateriaal) namens de
school krijgen om zo ook daar de Samuelschool
onder de aandacht te brengen. Alvast dank!!

Gebedsgroep

De kinderen worden gewoon om half negen op
school verwacht. We vertrekken dan ongeveer 5
minuten later met de bus naar Beekse Bergen.
We hopen rond half 5 weer op school terug zijn.
Wat nemen we mee?
-

rugzak met een lunchpakketje
pakje[s] drinken
evt. tussendoortje zoals b.v. een koekje.

De kosten van de bus worden betaald uit de pot
van de Schoolcommissie. Blijft nog over een bedrag van €17.50 per kind voor de entree. Wilt u
dit geld overmaken op bankrekeningnummer
NL28 RABO 0130 0139 86 t.n.v. Samuël Schoolfonds? Graag met vermelding van de
naam/namen van uw kind(eren). Bij voorbaat
dank.
We hopen op een gezellige dag met elkaar.

Hier weer even een berichtje over de maandelijkse gebedsgroep ; voor degenen die dit nog niet
kennen. Iedere eerste dinsdagmorgen van de
maand , komen wij om 8.30 uur samen op de Samuelschool om te bidden met elkaar. We bidden
voor ieder kind persoonlijk , waarbij we de verschillende groepen afwisselen. Tevens bidden
voor het team en de lopende zaken op school die
gebed vragen. Heb je vragen hierover : stel ze gerust aan Simara v.d. Vlist of Anne v.d. Vlist. Je
bent natuurlijk van harte welkom om met ons
mee te bidden!

Vakantierooster schooljaar
20192020
Herfstvakantie

Maandag 21 oktober –
vrijdag 25 oktober

Kerstvakantie

Maandag 23 december- vrijdag 3 januari

Voorjaarsvakantie

Maandag 24 februari –
vrijdag 28 februari

Pasen

Vrijdag 10 april –
maandag 13 april

Meivakantie

Maandag 27 april –
dinsdag 5 mei

ben, zodoende zijn we op zoek naar tenminste 1
nieuw lid.

Hemelvaart

Donderdag 21 mei –
vrijdag 22 mei

Wat is de taak van de schoolcommissie?

Pinkstervakantie

Maandag 1 juni – vrijdag 5 juni

Zomervakantie

Maandag 20 juli – vrijdag 29 augustus

Volgend schooljaar hebben wij net als het
voortgezet onderwijs geen twee weken
meivakantie. Wij hebben er voor gekozen
de leerlingen met Pinksteren een week vrij
te geven, zodat de lange periode naar de
zomervakantie onderbroken wordt.

Volgend schooljaar zullen er ook een aantal studiedagen worden ingepland. Deze worden in de
volgende nieuwsbrief en de jaarinfo vermeld.
Het is al wel bekend dat de leerlingen van groep 3
t/m 8 de vrijdagmiddag voor de kerstvakantie, de
voorjaarsvakantie en de zomervakantie vrij zijn.

Vacature Schoolcommissie
Beste ouders,
Zoals u wellicht weet, is er een schoolcommissie
op de Samuelschool. In deze commissie zitten :
Cock Verweij , Aart van der Vlist, Esther van Beek
en Anne van der Vlist. Aangezien van Aart en Anne de jongste kinderen in groep 8 zitten, gaan zij
de schoolcommissie verlaten na dit schooljaar. De
schoolcommissie moet tenminste 3 leden heb-

Deze is uitgebreid te vinden bij PCPO Trivia/ reglement schoolcommissie. Kort samengevat
houdt dit in : een adviserende rol t.a.v. : de christelijke identiteit, het onderwijs, de aanname van
leerlingen, het personeelsbeleid op schoolniveau
en het financiële beleid op schoolniveau.
Let wel het is een adviserende rol. De MR heeft
naast een adviserende rol ook medezeggenschap.
Wat wordt er gevraagd van een lid van de
schoolcommissie?
-

Lid zijn van de vereniging Trivia (als je dat
nu niet bent, kun je dat nog altijd worden).

-

Kind(eren) hebben op de Samuelschool.

-

Actief lid zijn van een kerk
/geloofsgemeenschap die de protestantschristelijke visie onderschrijft en uitdraagt.

Als u zich beschikbaar wilt stellen voor kandidaat
van de schoolcommissie, dan moet u dit binnen 4
weken kenbaar maken bij de voorzitter Cock
Verweij.
Laat gerust weten als er naar aanleiding van dit
bericht nog vragen zijn!
M.v.g. Anne van der Vlist

Vereniging TriVia
TriVia is een vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs. Iedereen die instemt met
de statuten kan lid worden van onze vereniging.
Veel ouders kiezen er voor om bij het aanmelden
van hun kind lid te worden.
U kunt zich aanmelden voor het lidmaatschap van
TriVia door bijgaand formulier in te vullen.

Er is wat ons betreft een aantal belangrijke redenen om lid te worden:
1. Een vereniging kan pas bestaan als er ook
leden zijn. Met het lidmaatschap van TriVia toont u uw betrokkenheid bij het
christelijk onderwijs.
2. Als lid kunt u actief invloed uitoefenen op
het beleid van de vereniging door gebruik
te maken van uw stemrecht.
3. U wordt jaarlijks uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering om te horen
wat de belangrijkste beleidsvoornemens
van het bestuur zijn. U kunt middels deze
algemene ledenvergadering invloed uitoefenen op het beleid van onze scholen.
4. Het is belangrijk om met uw stemrecht invloed te hebben op de christelijke identiteit van de vereniging.
We hopen u te mogen verwelkomen als lid van
TriVia. Voor de kosten hoeft u het niet te laten.
Deze zijn slechts € 10,- per jaar.

Mededelingen
Terugblik
Vrijdag 5 april
was de grote
Rekendag. De
kinderen hebben
in een andere
setting allerlei
rekenkundige
problemen opgelost.

Ook dit jaar hebben wij meegedaan aan de Koningsspelen.
Donderdag 18 mei hebben wij met elkaar genoten van de Paaslunch. Vervolgens hebben wij tijdens de Sing-Inn stilgestaan bij de boodschap van
Pasen: Jezus stierf voor ons en is opgestaan, Hij
leeft.

Doen……….
U helpt er de vereniging mee, de school en daarmee ook uw kind!
Met vriendelijke groet,
L.M. de Pater
J. Korevaar
College van Bestuur TriVia

De leerlingen van groep 8 hebben de Eindtoets
van CITO gemaakt. De uitslag is ondertussen bekend. Bij bijna alle leerlingen was deze score conform het gegeven advies. De gemiddelde score
voor de Samuëlschool is 534,8.
Nieuwe leerling
Vanaf maandag 27 mei komt Lena Jelsma in
groep 1 bij ons op school. We heten Lena hartelijk

welkom en hopen dat ze een fijne tijd bij ons op
school zal hebben.
Onderwijskundig
Afgelopen maanden hebben de leerkrachten van
groep 4 t/m 8 twee methodes voor begrijpend lezen uitgeprobeerd. Na het uitproberen hebben
wij besloten dat we volgend schooljaar gaan werken met Kidsweek. Kidsweek is een moderne methode voor begrijpend lezen die werkt met een
krant en een digitale omgeving. De teksten die de
kinderen zullen lezen zijn hierdoor altijd actueel
en aantrekkelijk.
Momenteel proberen de leerkrachten de methode Kwink uit. Kwink is een methode voor de sociaal emotionele ontwikkeling en burgerschap.
Zendingsgeld

Kamp groep 7 en 8
Eind juni gaat groep 7 en 8 op schoolkamp. Ze
gaan naar de Paasheuvel in Vierhouten. Binnenkort zullen de ouders en de leerlingen van groep
7 en 8 door middel van een aparte nieuwsbrief
specifieke informatie krijgen over het schoolkamp.
Vertelrooster
In de bijlage vindt u het nieuwe vertelrooster. Deze vindt u ook op de website en het Ouderportaal.
Oproep eindfeest
Het lijkt nog ver weg, maar voor we het weten is
het zover: het eindfeest. Welke ouders zouden
dat dit jaar willen organiseren? Zij kunnen zich
melden bij juf Liesbeth.

Afgelopen maand is ruim €64,-,- opgehaald. Hartelijke dank.

Agenda
Woensdag 22 mei
Donderdag 23 mei
Donderdag 30 mei
Vrijdag 31 mei
Maandag 3 juni
Woensdag 5 juni
Zaterdag 8 juni
Maandag 10 juni
Donderdag 13 juni
Woensdag 26 juni t/m vrijdag 28
juni
Donderdag 27 juni

Jongerenraadsvergadering
Kunst Centraal groep 5 en 6
Hemelvaart
Alle kinderen vrij
Gezamenlijke opening
Studiedag, kinderen zijn vrij
Juf Henneke jarig
Tweede Pinksterdag
Meester Stefan jarig
Kamp groep 7 en 8
Schoolreis groep 1 t/m 6
Voor alle data geldt D.V.

