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Eindtoets groep 8
In april hebben de kinderen van groep 8 de Cito Eindtoets gemaakt. Ze hebben dit geweldig gedaan. Het
gemiddelde van de hele groep was 537. Landelijk lag het gemiddelde op 534,9. Proficiat met deze prachtige
prestatie!

Studiedag 22 mei
Op dinsdag 22 mei waren de kinderen vrij i.v.m. een studiedag van de leerkrachten. Wij hebben op deze dag
teruggekeken op het (bijna) voorbije jaar. We zijn trots op de Leerlingenraad die opgericht is en de
kindleergesprekken die gevoerd worden. Ook de betrokkenheid van ouders in de opgerichte ouderwerkgroep is
een ontwikkeling waar we trots op zijn . Ter ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling is dit jaar in
de groepen 5 en 6 Rots en Water aangeboden. Deze ontwikkelingen krijgen komend schooljaar een vervolg.
Daarnaast gaan we komend jaar werken met leerlijnen op het gebied van het taal- en leesonderwijs. We hebben
natuurlijk ook uitgebreid nagedacht over de groepsverdeling voor het komende jaar. Op dinsdag 19 juni wordt u
hier over geïnformeerd op een informatiebijeenkomst op school van 17.00-18.00 uur. Noteert u deze datum
alvast in uw agenda.

Meneer Kees
Na vorig schooljaar al zijn veertigjarig overheidsjubileum gevierd te hebben, hebben wij op woensdag 6 juni met
Kees gevierd dat hij inmiddels ook 40 jaar werkzaam is bij hetzelfde bestuur. Naar de wens van Kees is dit in
kleine kring gevierd. Kees, van harte gefeliciteerd met deze geweldige mijlpaal en we hopen nog enkele jaren
van jouw kunde en ervaring te kunnen profiteren!

Groep 4/6 en 7 op ukeleleles
Sinds woensdag 30 mei krijgen de groepen 4/6 en 7 ukeleleles;
alle kinderen hebben dan een eigen ukelele.
De kinderen krijgen dan een uur les van een ervaren ukelelespeler.
Bij de eerste les was het wat onwennig, onhandig, spannend en moeilijk,
maar na 2 lessen kunnen de kinderen
(en hun juffrouw en meneer) al enkele akkoorden spelen; we spelen zelfs al mee op het nummer “ Can’t stop
the feeling”. De meneer met de ukelele komt nog 4 keer terug op woensdag en we zullen dan nog meer liedjes
leren te begeleiden. Waarschijnlijk zullen we nog een spetterend optreden verzorgen voor de ouders in de hal
van De Merlebos; wanneer dat zal zijn, horen jullie nog van ons.
Kinderen van groep 4/6, 7, juffrouw Saskia en meneer Kees

Juffrouw Sonja

Op vrijdag 29 juni vieren we, samen met alle kinderen, dat
Juf Sonja 40 jaar juf is en tevens aan het einde van dit
schooljaar afscheid neemt van het onderwijs.
De gehele ochtend zal juf Sonja
in het zonnetje gezet worden
door de kinderen en is er een
mooi feestprogramma met
o.a. een open podium en
een luchtkussenfestijn.
(zorg voor schoenen die gemakkelijk aan en uit gaan)

Vanaf 12.30 uur is er op school voor iedereen, ouders, oudcollega’s en belangstellenden, de gelegenheid om juf Sonja
te komen feliciteren.
We maken er samen een onvergetelijke dag van!

Leerlingenraad
Op vrijdag 18 mei is de Leerlingenraad weer bij elkaar geweest. We hebben gesproken over het samen
gebruiken van materialen van school en TSO. Bij de TSO start in juni een nieuwe coördinator. We hebben
afgesproken dat we over dit onderwerp met haar in gesprek gaan. Ook hebben we besproken wat we willen
doen met het geld van de Santa Run en de Ouderraad. Het liefst wil de Leerlingenraad dat dit bedrag besteed
wordt aan het voetbalveldje. We gaan kijken wat er mogelijk is met ons budget. Ook hebben we nog gesproken
over het Tevredenheidsonderzoek. De kinderen zouden het fijn vinden als ze wat meer mogen samenwerken en
er meer aandacht is voor de actualiteit. Ze waren allemaal tevreden met de sfeer in de groep en op school.

Stunt
We fietsten van school en gingen naar de Achelse kluis.
Daar was een tentoonstelling over De Doodendraad en nog veel meer geschiedenis van de eerste wereldoorlog.
Ook stond er een stuk draad en werd er over verteld. Toen we daarmee klaar waren fietsten we naar de
Kempervennen, en hebben we daar 4 uur gezwommen. En hebben daar friet gegeten. Toen zijn we terug naar
de Achelse kluis gefietst en toen hebben we onze fietsen op een aanhanger gezet. Daarna zijn we zelf gaan
smokkelen en moesten we terug naar school lopen en we moesten we ook oppassen voor de politie, want die
wilden ons smokkelwaar hebben. Terug op school kregen we nootjes en een sleutelhanger en om half 1 ’s
nachts ging iedereen naar huis.
Groep 8

Kennismaking nieuwe jaar
Donderdag 28 juni gaan alle kinderen, juffen en meesters kennismaken met hun nieuwe groep.
Altijd spannend, maar ontzettend leuk. Zet je beste beentje maar voor, want een eerste indruk kun je maar één
keer maken! Veel plezier.

Wie heeft de rol…..
Het is weer drukte van jewelste in de school.
Met man en macht wordt er geschilderd, gezongen, geknutseld, vergaderd en geoefend.
Heel veel geoefend.. Want het duurt niet meer zo lang en dan gaat het gebeuren; dé
eindmusical van groep 8!
Waar het dit jaar om draait? “Wie.. heeft.. de.. rol..” Veel succes jongens en meiden van
groep 8!
Maak er een mooi feest van. En heel veel plezier natuurlijk!

Rapporten en werkboekjes
Op vrijdag 29 juni krijgen de kinderen van de kleutergroepen hun werkboekje mee naar huis en de kinderen van
de groepen 3 t/m 8 krijgen hun derde rapport mee.
Het rapport moet vóór de zomervakantie ondertekend retour zijn.
De kinderen krijgen een kopie mee voor de zomervakantie. De groepsleerkracht bewaart de rapporten op
school en geeft deze voor de zomervakantie door aan de leerkracht van het volgende schooljaar. De
werkboekjes van de kleuters en de rapporten van groep 8 leerlingen hoeven niet terug naar school.
Ook krijgen de kinderen de Merletaak map mee. Ook deze moet weer terug naar school voor de vakantie.
De inhoud mag u eruit halen, maar de tabbladen laten zitten s.v.p.

Schoolgids
In de eerste week na de zomervakantie ontvangt u de nieuwe schoolgids. Hierin vindt u weer alle informatie
over het nieuwe schooljaar. Hebt u daar nu al vragen over, laat het dan even weten.

Ouderbijdrage
Heeft uw kind ook zo genoten van de feestdag in de speeltuin, van de Koningsspelen en de Sinterklaas
activiteiten op school? Deze activiteiten, en nog vele andere activiteiten, worden betaald met het geld dat de
oudervereniging via de Vrijwillige Ouderbijdrage ontvangt.
Heeft de oudervereniging uw vrijwillige ouderbijdrage al ontvangen?
Aan het begin van het schooljaar heeft uw kind een brief meegekregen waarin u werd gevraagd om de
vrijwillige ouderbijdrage van € 20,- per kind (€ 10,- per kind dat gestart is na 1 januari 2018) over te maken.
De ouderbijdrage is bedoeld voor activiteiten die door de oudervereniging van de school worden georganiseerd
en die niet kunnen worden betaald uit het schoolbudget.
Zo gebruiken wij de bijdrage bijvoorbeeld nodig voor:
Alle activiteiten rondom het sinterklaasfeest
Kerstviering
Carnavalsochtend
Paasviering
Koningsspelen / Sportdag
Speeltuindagen
Jubileum schoolreis
Aankleding van school
Attentie leerkrachten bij verjaardagen, jubilea en andere bijzondere gelegenheden
Geeft een financiële impuls aan de stunt en musical van groep 8 en het kamp van groep 7
Etc..
U ziet het: wij doen er graag van alles aan om de school voor uw kind nog leuker en gezelliger te maken.
Maar zonder financiën gaat dat helaas niet.
Wij vragen u namens de Oudervereniging en de school om toch vooral – indien u dit nog niet heeft gedaan – de
vrijwillige bijdrage over te maken, zodat wij de bovenstaande activiteiten kunnen blijven uitvoeren en nog meer

leuke dingen voor uw kind kunnen bedenken. U kunt de ouderbijdrage alsnog over maken op rekeningnummer
NL65RABO0120311380, t.n.v. Oudervereniging Basisschool Merlebos. Graag onder vermelding van naam van uw
kind + groep van uw kind.
Wilt u inzage in de boeken? Ook dat kan. Tijdens de jaarvergadering, welke aangekondigd wordt via de
Merlepost, presenteren wij elk jaar onze cijfers en leggen wij verantwoording af over de inkomsten en uitgave.
U bent van harte welkom! Uiteraard worden deze stukken gecontroleerd en beoordeeld door de kascommissie.
Namens het bestuur
Susan Schalkwijk - Penningmeester
Angela Petrillo - Secretaris
Mieke van der Klei - Vice Voorzitter
Margriet Henning - Voorzitter

GEZOCHT: leden kascommissie
Na afloop van elk jaar wordt door de penningmeester de jaarrekening opgemaakt. Daarin wordt verantwoording
afgelegd aan de leden over de ontvangen gelden via contributie en de uitgave. De penningmeester vraagt
goedkeuring aan de kascommissie. Deze commissie bestaat uit twee ouders.
De afgelopen jaren hebben we een stabiele kascommissie gehad die steeds in september / oktober de boeken
van de ouderraad controleerde. De kinderen van deze ouders zitten nu in groep 8 en daarom stoppen zij als lid
van de kascommissie.
Per komend schooljaar zoeken we 2 nieuwe leden voor de kascommissie. Eerdere oproep in de Merlepost heeft
nog geen aanmeldingen opgeleverd.
U bent hier qua tijdsbesteding ongeveer 2 uur aan kwijt in de maand september.
Mogen wij een paar uurtjes een beroep op u doen?
Voor aanmelden en of meer informatie kunt u terecht bij Susan Schalkwijk, Penningmeester Oudervereniging
Merlebos, susanschalkwijk@hotmail.com.

Een kort berichtje van de Medezeggenschapsraad.
De laatste vergadering hadden we gasten. Namelijk geïnteresseerden die plaats willen nemen in de MR.
Dan is het altijd fijn om een keertje te kijken hoe het er nou aan toe gaat bij een vergadering. Na de
zomervakantie zullen er verkiezingen uit geschreven worden, zodat we weer een voltallige MR hebben.
Verder is er onder andere gesproken over de formatie van het aankomende jaar, het lerarenregister, het
jaarplan, taakbeleid en de voortgang van de TSO. Dit laatste is uitgebreid aan bod gekomen. Er zijn gesprekken
gevoerd met directie van school, KidsTalent en de MR. En samen hebben we opnieuw naar de afspraken
gekeken. We kunnen stellen dat het op het moment weer rustiger is tijdens het overblijven. Wel is het
belangrijk dat iedereen hier scherp op is en blijft. Dus wanneer er iets aan de hand is, dan wil zowel KidsTalent
als de leerkracht van uw kind, dit heel graag horen. Want de communicatie tussen u, TSO en school is
essentieel! U kunt de TSO altijd mailen en de leerkracht van uw kind ook.

In groep 1/2A:
In groep 1/2B:
In groep 3:
In groep 4:
In groep 4/6:
In groep 5:
In groep 6/8:
In groep 7:
In groep 8:

Jordan
Joep
Michaëla, Mees
Sharon, Keano
Sterre
Job, Witse
Floor, Jelle, Guus
-

Juffrouw Annerie.
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