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Schoolfruit
We hebben genoten van de 21 weken gratis schoolfruit. Vooral de tomaatjes, appels en
paprika’s waren populair. Na de meivakantie nemen we weer zelf fruit en groenten mee
naar school op maandag en woensdag. Het liefst zien we dat de kinderen op alle dagen
groenten en fruit meenemen!
In de folder op onze site vindt u tips. http://obsdewerkschuit.nl/schoolfruit/

Enquête
Op verschillende manieren wordt er vanuit school naar de ouders en de kinderen
gecommuniceerd. Onder andere via de scheepstelegraaf, mail, Klasbord en de telefoon. De
Medezeggenschapsraad wil graag van u weten welke communicatie u prettig vindt.
Middels een enquête willen we inventariseren hoe u de communicatie op de Werkschuit
ervaart. Wilt u deze enquête voor 27 mei inleveren bij de leerkracht van uw kind? Wij
kunnen dan vóór de zomervakantie de analyse terugkoppelen.

Eindtoets Cito
Vorige week hebben de leerlingen van groep 8 de eindtoets Cito gemaakt. De leerlingen
hebben hard gewerkt. Op donderdagavond hebben ze een After Cito Party gehad, het was
super gezellig en er werd flink gedanst!

Heeleys
Sinds een paar weken zien we kinderen de school in rollen op hele hippe gympen. In
verband met de veiligheid voor alle kinderen willen we dit alleen buiten toestaan. Binnen
de school is een wandelgebied, waar het voor ieder kind veilig moet zijn.

Utrechts Verkeersveiligheidslabel
Sinds 2009 heeft de Werkschuit het Utrechts Verkeersveiligheidslabel. Dit betekent dat we
op een goede manier aandacht besteden aan verkeersonderwijs en aan veilig
verkeersgedrag van onze leerlingen. Afgelopen maart is door de UVL commissie
geconstateerd dat we nog steeds voldoen aan de criteria voor het UVL label. We hebben
daardoor weer recht op een gratis uitvoering van Streetwise in een volgend schooljaar.

Koningsspelen
Na een lekker ontbijt hebben de leerlingen genoten van de Koningsspelen. Het weer hielp
ook goed mee. Dankzij veel ouders was de dag een succes! Ouders, bedankt voor jullie
fantastische hulp!

Programmeren
Dit schooljaar zijn we ons aan het oriënteren op “leren programmeren”. De kleutergroepen
werken inmiddels met Beebots en leren al spelenderwijs te programmeren. Op de site
kunt u de foto’s hiervan zien. In de bovenbouw wordt in sommige groepen
geëxperimenteerd met Scratch, een programma waarbij de kinderen van te voren een
stappenplan moeten doorlopen om tot programmeren te komen. De leerlingen en
leerkrachten zijn enthousiast, zodat we hier zeker mee door gaan. De werkgroep is op zoek
naar een doorgaande leerlijn voor de groepen 1 t/m 8. We houden u op de hoogte.

Kledinginzameling
In de week van 30 mei t/m 2 juni is er weer een kledinginzameling. U kunt alvast gaan
sparen!
Uw kind krijgt na de meivakantie een speciale plastic zak mee naar huis. Op 3 juni wordt de
kleding opgehaald.

Vakantie:
Het team wenst alle ouders en kinderen een heerlijke meivakantie.
Tot dinsdag 17 mei!
Geniet ervan!

AVOND4DAAGSE
Dit schooljaar zal van 7 t/m 10 juni de jaarlijkse
3kernenavond4daagse plaatsvinden. Onze school zal ook dit
de inschrijving verzorgen.

jaar

afstanden en vertrektijden
We lopen in twee groepen: 5 km en 10 km. De vertrektijden zijn 18.00 uur voor de 10 kilometerloop
en 18.30 uur voor de 5 kilometerloop (vrijdag 18.45). De vertrekpunten op de vier avonden
verschillen. Op dinsdag en vrijdag wordt in Cothen vertrokken. Voor woensdag wordt in Langbroek
gestart en op donderdag vertrekken we vanuit Wijk bij Duurstede. De vertrek- en eindpunten zijn de
sportvelden in iedere gemeente.
begeleiding
Tijdens de wandeling lopen de ouders als begeleider met hun kind mee. U dient zelf vervanging te
regelen voor de avond, waarop u als begeleider niet mee kunt lopen. Het vervoer naar de
verschillende locaties wordt door de ouders zelf geregeld.
Alle dagen zullen enkele groepsleerkrachten aanwezig zijn om mee te lopen of te assisteren bij de
catering, die door de ouderraad verzorgd wordt.
We zoeken ouders, die op één van de avonden langs de route de kinderen van een versnapering
willen voorzien. Heeft u gelegenheid om op één van de avonden te helpen dan wil de ouderraad dit
graag van u horen.
Om voor de medaille in aanmerking te komen, dient uw kind minstens drie avonden mee te lopen.
Het leukst is het om alle avonden aan deze avondvierdaagse deel te nemen.

inschrijven
Indien u uw kind op school wilt inschrijven voor deze activiteit , moet u onderstaande strook en
4,00 euro ( voor de medaille en catering) voor vrijdag 27 mei in een gesloten envelop bij de
groepsleerkracht van uw kind inleveren. Voor inschrijvingen na 27 mei moet u zich melden in de
voetbalkantine van SVF in Cothen op dinsdag 7 juni.
Wilt u a.u.b. duidelijk aangeven of uw kind dit jaar de 5 of 10 kilometer loopt en voor de eerste,
tweede, derde, vierde, vijfde of zesde keer meeloopt door een kruisje achter de juiste herinnering te
plaatsen?
Voor verdere informatie kunt u terecht bij Wesley Koot (OR) Email: koot32c@kpnmail.nl

___________________________________________________________________________
Naam leerling
Telefoonnummer
Afstand
Loopdagen

Groep:
5 kilometer
10 kilometer

Herinnering, die je
ontvangt is :

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

1
2
3
4
5
6

BOVENSTAANDE STROOK MET 4,00 EURO IN GESLOTEN ENVELOP voor 27 mei INLEVEREN.

Schoolfotograaf
In de onderstaande folder staan wat kledingtips voor de kinderen.

Agenda:
Datum
17 mei
18 mei
23 en 24 mei

Activiteit
Eerste schooldag na de meivakantie
Start “Kunstweken”
Bankbattle groep 8
Schoolfotograaf

25 mei

Fair-trade presentaties groep 8

26 mei

MR-vergadering

27 mei

Avondvierdaagse: uiterste inschrijfdatum

1 - 3 juni

Kamp groep 8

16 juni

Schoolreisjes

