Kalender van deze maand
05 - 05
06 - 05
08 - 05
12 - 05
14 - 05

Bevrijdingsdag / Ramadan t/m 4 juni
Zwemmen groepen 4-5-6
Luizencontrole
Moederdag
MR vergadering

15 - 05
20 - 05
21 - 05
30 - 05
31 - 05
03 - 06

Schoolvoetbaltoernooi
Zwemmen groepen 4-5-6
Ophalen oud papier
Hemelvaart, vrije dag
Vrije dag
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Allure studiedag
Op 10 april werd onze Alluredag gehouden voor alle
medewerkers. De dag startte in café Stam te Wognum waar
we een inspirerende lezing hoorden over talent, van
“talentenfluisteraar” Luk Dewulf. Luk gaat er vanuit dat het
enorm belangrijk is om mensen aan te spreken op hun
talenten. Door deze te waarderen staan mensen sterker in
de samenleving en worden ze gelukkiger. Luk vindt het zo
belangrijk dat er ook opleidingen door hem zijn gestart en er bestaat inmiddels een wereldwijd
netwerk van coaches op dit gebied! Ook in Nederland breidt zich dit netwerk behoorlijk uit. Daarna
waren er twee workshoprondes waar eigen personeel liet zien over welke talenten zij beschikken. De
dag werd afgesloten met een borrel. Wij kunnen terugkijken op een zinvolle studiedag.

Handbaltraining meiden
Even de datums op een rij:
Dinsdag 7 mei
Dinsdag 16 mei
Dinsdag 21 mei
Dinsdag 28 mei
Dinsdag 4 juni

om
om
om
om
om

13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 -

ca. 14:30 uur
ca. 14:30 uur
ca. 14:30 uur
ca. 14:30 uur
ca. 14:30 uur
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Laatste lootjes groep 8
Het voorbereiden op het Voortgezet Onderwijs is in volle gang. Leuke, spannende tijd voor onze groep
8-ers! Alle kinderen van groep 8 hebben een VO school gekozen en zijn aangenomen.
Dinsdagochtend 16 april en woensdagochtend 17 april hebben alle groep 8
kinderen de eindtoets gedaan. Dit jaar voor het eerst de IEP toets. In januari
hadden we een oefenboekje gemaakt, dus wisten we hoe de vragen gesteld
zouden worden. De toets duurde best lang. De eerste ochtend was goed te doen
en zelfs “makkelijk” voor een aantal.
De tweede ochtend was lastiger. De
kinderen hebben ook meer tijd nodig gehad om de toets af te
ronden. Iedereen heeft zich goed ingezet. Na 15 mei horen de
kinderen hun resultaat.
De eindmusical hebben de kinderen samen gekozen en de
rollen zijn verdeeld, nu veel oefenen, zingen en toneelspelen,
wat een enthousiasme!
De eindmusical is dit jaar op maandag 8 juli.

Groep 1/2

Olleke Bolleke remi solleke
Olleke Bolleke… KNOL!
Maandag 8 april zijn de kinderen van groep 1/2 naar de voorstelling Olleke Bolleke geweest. De
voorstelling ging over een klein wit kubusje genaamd Olleke. Olleke ontmoet allemaal gekleurde
vriendjes, en moet van hen allerlei opdrachten doen. Telkens als een opdracht lukt krijgt een van zijn
vlakken een kleurtje.De voorstelling was lekker interactief, dus we hebben allemaal hard mee kunnen
roepen. Het was een heel leuke voorstelling!
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Samen muziek maken is leuk
De kinderen van groep 5 en 6 mochten muzieklessen volgen, georganiseerd door de muziekschool
Ursem. Zij konden kiezen uit saxofoon, blokfluit en bugel.De eerste les maakten zij kennis met alle
instrumenten en aan de hand daarvan hebben zij een keuze gemaakt.Een aantal vrijdagen hebben zij
in 6 tallen les gehad van een muziekdocent.
Op maandag 15 april gaven zij een klein concertje. Hierbij waren verschillende ouders aanwezig. De
kinderen vonden dit een mooie ervaring en waren erg trots op het resultaat, al vonden ze het best
spannend. Heerlijk om te zien dat kinderen zich vrij voelen om zoiets te doen. Een aantal kinderen
heeft zich opgegeven voor een vervolgcursus bij de muziekschool.

Groep 3/4
Het is alweer meivakantie geweest! Heerlijk twee weken vrij. Voor de vakantie konden we al af en toe
buiten spelen zonder jas. Hopelijk kan dat deze periode nog veel meer. Voor de vakantie hebben de
kinderen het thema ‘jonge dieren op de boerderij’ afgerond. Ze hebben dieren van Knexx, Elfjes over
de boerderij, een mooi Paasstukje met behulp van de moeder van Luke en nog veel andere dingen
gemaakt. Komende periode even geen thema. Moederdag komt er weer aan. Misschien wordt daar
wel wat aan gedaan… Groetjes van groep 3/4

Ophalen oud papier
Op dinsdagavond 21 mei (vanaf 18:30 uur) is obs de Langereis aan de beurt om
oud papier op te halen. Vergeet u dus niet uw oud papier die dag buiten te zetten.
De opbrengst komt ten goede van onze school.
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Terugblik PARTY@sCOOL!!!
Op 18 April was het zover! Het schoolfeest. De kinderen hadden zich al weken verheugd, maar wisten
eigenlijk niet waarop.
Om 16.00 uur stonden de kinderen van de onderbouw met gespannen gezichtjes voor de nog gesloten
deur te wachten....
Er stonden strenge beveiligers klaar om te controleren of er geen ongenode gasten binnen zouden
proberen te komen. Gelukkig hoefden zij niet serieus in actie te komen!
Toen ze allemaal even prachtig gekleed en verkleed binnen waren,
mochten zij eerst een cakeje versieren en opeten.
Daarna werden de schutborden opzij gezet en mochten zij de mooi
versierde zaal in.De dj zette een gezellig muziekje in, en het feest kon
beginnen !
Terwijl de jongste feestgangers zich vermaakten met muziek en (stoelen)
dans, schmink en tattoos, kwam om 17.15 uur de bovenbouw binnen
druppelen.
Tijd voor patat en knakworsten! Na een verkoelend ijsje ( het was heet in de zaal ! ) werd de
onderbouw uitgezwaaid.Er was nog een verrassing bij het naar buiten gaan, nl touwtje trekken, en
toen was het feest voor hen voorbij.
Met de bovenbouw werd het feest opnieuw geopend met een feestelijk glaasje in de hand. En tot
20.00 uur werd er tot zwetens toe gedanst en gefeest.
Ook voor deze feestbeesten stond er aan het eind van de avond een touwtje trek kraam klaar !
We hopen dat iedereen het leuk gehad heeft !
Groetjes de OVL

Reminder
U

kunt

uw

stem

nog

uitbrengen t/m 14 mei a.s.
Wij kunnen uw steun nog
goed gebruiken!
Van het geld dat we hiermee
kunnen ophalen zouden we
graag Dyslexie boeken
aanschaffen.
Let op: alleen leden van
Rabobank West-Friesland
mogen stemmen. Wij hopen
op zoveel mogelijk stemmen!
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Stichting Leergeld West-Friesland voor het schooljaar 2019-2020
Leergeld West-Friesland zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen
met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met
hun leeftijdgenootjes. Ouders of verzorgers van deze kinderen kunnen een beroep doen op hulp van Leergeld,
indien zij bepaalde binnen- of buitenschoolse activiteiten voor hun kinderen niet kunnen betalen en een
aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% van het bijstandsniveau ligt. Ook gezinnen die moeten
rondkomen van leefgeld, omdat zij in een schuldhulpverleningstraject zitten kunnen een beroep doen op
Leergeld. Meedoen kan in principe op vier verschillende gebieden: onderwijs, sport, cultuur of welzijn:
Onderwijs: Onderwijs is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Er kan een aanvraag ingediend
worden voor bijvoorbeeld een ouderbijdrage, schoolreisje of schoolkamp.
Sport: Via sport kan een kind leren omgaan met andere kinderen en leren omgaan met winnen en verliezen.
We hebben al veel gezinnen kunnen helpen met het betalen van de contributie van een sportclub. Soms
kunnen we ook helpen als het gaat om sportkleding of om spullen die nodig zijn om te sporten.
Cultuur: Op het gebied van cultuur kunt u een aanvraag indienen. Hierbij kunt u denken aan muziekles,
balletles of danslessen, maar ook creatieve cursussen zoals schilderen, toneelspelen of pottenbakken.
Welzijn: Overige activiteiten, zoals bijvoorbeeld deelname aan de scouting, behoren tot de
mogelijkheden. Ook verstrekt Leergeld een goede 2e hands fiets en maximaal één gebruikte computer met
actuele software per gezin.
Aanvragen kunnen dus in principe variëren van een aanvraag voor een vergoeding voor een fiets, computer
of schoolreisje tot een aanvraag voor een vergoeding voor de contributie voor een sportclub of scouting.
Inkomensnormen
Leergeld ondersteunt kinderen indien het inkomen van de ouders niet meer bedraagt dan 120% van het
bijstandsniveau:
Eenoudergezin:
€ 1.535,Meerpersoonshuishouden:
€ 1.758,Kwijtschelding kosten voortgezet onderwijs, zoals ouderbijdrage en excursies e.d.
Leergeld werkt samen met het Atlas College, Tabor, RSG Enkhuizen en Martinuscollege over kwijtschelding
van de eigen bijdrage van ouders voor diverse schoolactiviteiten. Afgesproken is dat ouders bij Leergeld
daartoe een aanvraag kunnen doen. Leergeld beoordeelt deze op basis van eigen criteria. Indien het gezin
hieraan voldoet ontvangen de ouders een brief, waarmee zij bij de administratie van de school kwijtschelding
kunnen aanvragen. Het afgelopen jaar is hiervan in tientallen gevallen gebruik gemaakt.
Nadere informatie
Alle bijdragen worden in natura verstrekt of betaalt Leergeld rechtstreeks aan scholen of verenigingen.
Voor vragen of nadere informatie kunt u terecht op de website www.leergeldwestfriesland.nl Klik op de knop
´Hulp voor uw kind´. Ouders kunnen ook bellen. Het Leergeld-kantoor is bereikbaar van 11.00 tot 15.00 uur
op maandag t/m woensdag. Tel. nr. 0229 - 706800

Volgende nieuwsbrief
Deze verschijnt maandag 3 juni.
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Bijlage bij deze nieuwsbrief:
Als bijlage bij deze nieuwsbrief sturen wij u nog het aanmeldformulier voor de Dikke Banden Race.
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