3 juni 2022 nr. 18
Geachte ouder, verzorger(s),
Agenda
Zie data periode tot de zomervakantie
Mededelingen
Van de Schoolleiding
Circus Stoffel voor 75 jaar Educare
Wat was donderdag 2 juni een fantastische dag! Al voor schooltijd waren de medewerkers van Circus
Stoffel al bezig om van beide gebouwen oefenruimte te maken. Kisten vol met materialen werden
naar de diverse ruimten in school gebracht. Personeel kreeg een passende circusoutfit aangemeten
en na de aankomst van de kinderen werd gestart met de eerste workshops. U zult er vast ook het een
en ander thuis over gehoord hebben. De hele dag werd er druk geoefend onder leiding vn ervaren
medewerkers van het circus. Zij zijn gewend in het omgaan met de leerlingen in het speciaal onderwijs
en dat was te merken. Regelmatig werd er even tijd genomen voor wat lekkers en de lunch. Dank aan
de ouders uit de oudercommissie die ons daar fantastisch bij hebben geholpen.
Ruim voor het begin van de voorstelling stroomden ouders, grootouders en andere familie het
schoolplein op en was er gelegenheid voor een kopje thee of koffie met cake. Eigenhandig gebakken
door onze leerlingen tijdens de kooklessen. U kwam met velen en gelukkig kon dat weer na alle
coronabeperkingen.
En dan de voorstelling zelf. Het liep gesmeerd dank zij de goede voorbereidingen en alle kinderen
kwamen in de voorstelling om hun act zo goed mogelijk uit te voeren. De acts werden aan elkaar
gepraat door de spreekstalmeester en het publiek werd aangemoedigd om dan weer hard en dan
weer zacht te klappen. We hebben mogen genieten van een fantastische voorstelling en kinderen die
op een enkele uitzondering genoten hebben van de inspanning, spanning en prestatie. Tenslotte doen
we het daar met elkaar voor!
Van de voorstelling zijn opnemen gemaakt door RTV Nunspeet en gisteren uitgezonden.
Personeel
We zijn volop aan het werk om voor alle klassen een goede bezetting te realiseren. Dat is nog niet
helemaal gelukt. Door de toestroom van leerlingen zal de Arend uitbreiden met een groep en hebben
we volgend jaar de groepen A tot en met F. Voor de Wingerd blijft het aantal groepen gelijk.
De samenstelling van de groepen wordt net als ieder jaar goed bekeken en we hopen u dit binnen
twee weken te kunnen vertellen.
Bijlage Thema-avond Autisme
In deze nieuwsbrief verwijs ik u graag naar de bijlage over een thema-avond over Autisme. Toegang
is gratis.

Verkeer en parkeren
Door omwonenden van school werden we gewezen op een gevaarlijke situatie. Er wordt regelmatig
op de hoek bij gebouw West geparkeerd. Hoe kort ook, dit is een gevaarlijke situatie voor andere
verkeersdeelnemers. Verkeersregel is minimaal vijf meter voorbij de hoek mag geparkeerd worden,
mits geen parkeerverbod. Laten we het met elkaar veilig houden.
Inzet Kultuurkust
Vanuit onder andere NPO gelden (achterstanden corona) hebben we in de afgelopen periode een flink
aantal lessen op het gebied van kunstzinnige vorming ingezet. Mooie muzikale lessen, tekenen en
schilderen enz. We zien dat de kinderen het leuk en fijn vinden en als team vinden we het fijn dat we
met deskundige ondersteuning en inzet wat meer aandacht kunnen besteden aan deze vakken. We
zijn van plan om dit ook voor het komende jaar te gaan doen.
Op dit moment is het stralend weer en we hopen dat dit de komende dagen ook zo blijft! Namens
het team een heel goed Pinksterweekend.
Bijlage:
Bij deze nieuwsbrief een flyer van de Boer’n Lentefair. Wie weet vind u dit een leuk uitstapje!
Deze zal op d.v. 18 juni gehouden worden.
50% van de opbrengst is voor het interkerkelijk doel stichting Charité.
Deze flyer is aangeleverd door een ouder vanuit De Wingerd.
Data periode van Pinstervakantie tot aan de zomervakantie
5 - 6 juni
15 juni
16 juni
17 juni
23 juni
27 juni t/m 30 juni
1 juli
6 juli
7 juli
8 juli

Pinkstervakantie
Bonte avond; gaat dit jaar niet door
Studiedag – Evaluatiedag – alle leerlingen vrij
Nieuwsbrief 19
Rapport mee met leerlingen
Rapportgesprekken.
Nieuwsbrief 20
Afscheid schoolverlaters
Doorschuiven en kennismaking nieuwe leerlingen
Zomervakantie – start- 12.00 uur

