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Expositie thema Bouwen
We sluiten deze week het thema bouwen af
d.m.v. een expositie in de gang. De kinderen
van de hele school hebben
gemeenschappelijk een stad gebouwd. Kom
gerust even kijken en bewonder het werk van
de kinderen er zijn mooie constructies te zien!
Even voorstellen nieuwe buurtwerker Jenna
Veldkamp
Mijn naam is Jenna Veldkamp en sinds 7
januari 2019 ben ik Buurtwerker bij Carrefour voor de wijken Revelsant,
Espelervaart en de Erven. Heerlijk op de fiets de wijken in en samen met velen
werken aan onze gezamenlijke leefomgeving. Hoe mooi is dat!
Begin april heb ik mij mogen voorstellen aan Esther en heb ik een rondleiding
gehad door de Keerkring, wat een prachtige school! We hebben gesproken
over de school en over wat ik als Buurtwerker doe.
Nou als Buurtwerker kom ik graag in contact met mensen, dus ook met u/jou,
gewoon dichtbij met een lekker bakje koffie of thee.
Heeft u een idee voor uw buurt of heeft u een idee hoe wijkbewoners meer
betrokken kunnen zijn bij elkaar óf heeft u geen idee maar wilt u er wel graag
aan bijdragen? Wellicht wilt u graag zelf meer aansluiting vinden in de buurt/wijk
of maakt u zich zorgen om iets of iemand in de buurt? Voor alle
vragen, ideeën en opmerkingen sta ik open! Ik probeer
regelmatig aanwezig te zijn in de Buurthuizen dus als u me daar
ziet vind ik het leuk om even kennis te maken en een praatje te
houden over hoe het u bevalt in uw buurt/wijk. Maar u mag
me ook altijd appen, bellen of mailen. Mijn werkdagen zijn
maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag.
Hopelijk tot binnenkort.
Vriendelijke groeten, Jenna Veldkamp
contact: jenna.veldkamp@carrefour.nu of 06-83491012
GGD onderzoeken groep 2
Op 1 juli zullen de kinderen van groep 2 onderzocht worden door de GGD. Dat
gebeurt op school. U ontvangt thuis een brief met de tijd. Ouders moeten bij dit
gesprek aanwezig zijn. In de bijlage vindt u de uitnodiging voor dit onderzoek.

Kletskaarten blok 4 De Vreedzame school
Wij zijn begonnen met blok 4 van De Vreedzame school. Het thema is “we
hebben hart voor elkaar”. De kinderen maken in de groep een
gevoelsthermometer zodat we van elkaar weten “hoe we erbij zitten”.
Hieronder ziet u als voorbeeld de kletskaart van groep 6. Als het goed is heeft u
via uw kind een kletskaart thuis gekregen. Op de kaart staan vragen die u met
uw kind kunt bespreken. Als thuis en school samen werken is het resultaat het
allerbeste!

In de bijlage van deze brief vindt u ook de nieuwsbrief van blok 4 van De
Vreedzame School. Zo weet u precies wat de kinderen leren op sociaal
emotioneel vlak.
Ouderbijdrage
Onlangs heeft u een brief van de penningmeester van ouderraad ontvangen
met het verzoek om de ouderbijdrage van schooljaar 2018-2019 te voldoen. De
ouderbijdrage is vrijwillig en wordt daarom niet vergoed door leergeld of de
meedoen bonnen. Wij proberen de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden
zodat iedereen kan bijdragen. Op 18 mei om 8:30 en op 20 mei om 12:15 zijn
leden van de ouderraad aanwezig om de ouderbijdrage te innen. Ook kunt u
dan met hen spreken over een betalingsregeling. Van de ouderbijdrage worden
onder meer bij de uitstapjes en sportactiviteiten van de kinderen gezonde
snacks en kleine extra’s uitgedeeld.
De ouderbijdrage is 15,- euro per kind.
Schoolfruit
We hebben heerlijk gesnoept van het fruit dat we gratis hebben ontvangen via
de subsidieregeling schoolfruit. Helaas is het potje nu op. We hebben voor deze
week het fruit zelf ingekocht maar vanaf volgende week vragen we u om op
woensdag donderdag en vrijdag weer zelf fruit mee te geven aan uw kinderen.
Op maandag en dinsdag mogen de kinderen een “gezonde snack”
meenemen. Denk bijvoorbeeld aan een rijstwafel op plak ontbijtkoek. Pakjes
drinken en verpakte koeken eten wij niet op school. Hierin zitten vaak veel
onnodige suikers. Denkt u er ook aan dat uw kind een drinkflacon met water
mee naar school neemt. Water drinken is van groot belang. Alle kinderen van
OBS De Keerkring krijgen eenmalig een drinkflacon. Deze mag mee naar huis
maar zorg er wel voor dat hij ook (het liefst gevuld) weer mee naar school gaat.

OBS De Keerkring Meteorenstraat 102-104 8303 BB Emmeloord
Telefoon: 0527 - 698880 Email: obsdekeerkring@aves.nl Website: www.obsdekeerkring.nl

Schoolreisjes, kamp en Meedoenbonnen
Een dezer dagen ontvangt u nog een factuur van ons,
deze factuur is voor het schoolreisje in september.
Als u geld voor schoolreisjes of kamp vergoed wilt
krijgen, kunt u een wél een aanvraag doen bij de
gemeente voor Meedoen-bonnen. U kunt deze bij De
Keerkring inleveren i.p.v. contant geld. De
penningmeester ven de OR levert deze bonnen dan in
bij de gemeente en zij betalen ons uit. Wilt u meer weten over de Meedoenbonnen, surf naar: https://www.noordoostpolder.nl/meedoenpakket.
In de bijlage van deze mail vindt u het aanvraagformulier.
De factuur voor de kampgelden ontvangt u na de meivakantie, de vastgestelde
bedragen zijn:
Groep 1 t/m 4
15,Groep 5 en 6
25,Groep 7 en 8
40,-

Agenda mei-juni 2019
20 mei
21 mei 10:30
22 mei
30 mei
4 juni

Opening Thema Mensen
10:30 Workshop Landart groep 7-8
17:00 MR vergadering (we zoeken nog nieuwe leden!!)
Kennismaking Aeres
Hemelvaart school gesloten
Suikerfeest en plandag Kinderen vrij

Voor informatie bekijk ook onze website: www.obsdekeerkring.nl of abonneer je op onze
facebook site: https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Education/De-KeerkringEmmeloord-355429247997237/

Groeten van het team van OBS De Keerkring

