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NIEUWSBRIEF DE TOONLADDER GALECOP
TERUGBLIK OPEN HUIS WOENSDAG 20 MAART
Het was helaas minder druk dan wij hadden gehoopt. De nieuwe ouders die onze school hebben bezocht, waren
echter heel enthousiast en gaan hun kind inschrijven op onze school.
Van onze huidige ouders hebben er zeer weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op deze dag een kijkje
te nemen in andere groepen of lessen bij te wonen. Misschien hebben wij dat ook niet duidelijk gecommuniceerd.
Wel waren er opa’s en oma’s die uitgebreid hebben gekeken in de groep(en) van hun kleinkind(eren) en andere
groepen. Dank daarvoor!
Als u suggesties heeft voor onze volgende open huis, laat het ons dan weten!
TERUGBLIK SCHOOLVOETBALKAMPIOENSCHAP NIEUWEGEIN OP WOENSDAG 20 MAART
Maar liefst zes teams van onze school deden mee aan dit schoolvoetbalkampioenschap. Goed om te zien dat de
teams zich sportief hebben gedragen, ondanks dat er ook werd verloren.
Een meisjesteam van groep 6 is eerste geworden en gaat meedoen aan het regionale kampioenschap dat op
woensdag 22 mei plaatsvindt. Wij wensen hen heel veel succes!
De kinderen en de leiders van alle teams willen wij bedanken voor hun inzet.
TERUGBLIK SNOEIACTIE OP ZATERDAG 23 MAART
Onder deskundige leiding van Walter Overbeek (vader van Brent groep 6A) zijn de bomen op de beide pleinen en
de struiken langs de waterkant gesnoeid door een groepje enthousiaste ouders. Ook de kinderen van deze ouders
zijn druk in de weer geweest met het slepen van alle takken naar het grasveldje voor onze school.
De komende tijd worden de knotwilgen aangepakt door loonwerkersbedrijf Frank van Rooijen.
TERUGBLIK SCHOONMAAKACTIE

In de week van 25-29 maart heeft De Toonladder Galecop hard gewerkt om Nieuwegein een stukje schoner te
maken. Op initiatief van Nina en Melvin uit groep 6B houden verschillende scholen in Nieuwegein en IJsselstein
schoonmaakacties. Wij hadden de eer om de aftrap te geven. Na deze week wordt het stokje doorgegeven aan De
Veldrakker. Wat is er een hoop afval opgehaald! De kinderen hebben hard hun best gedaan!
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TERUGBLIK DUITSLANDUITWISSELING GROEP 8
Woensdag 27 maart t/m vrijdag 29 maart heeft de uitwisseling plaatsgevonden in Duitsland tussen onze
leerlingen van groep 8 en leerlingen van een school uit Duitsland.
De acht leerlingen van onze school die aan deze uitwisseling hebben meegedaan, waren zeer enthousiast. In mei
komen hun Duitse maatjes naar Nederland.
KONINGSSPELEN OP VRIJDAG 12 APRIL
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een brief met informatie over de Koningsspelen.
Goed om te weten: de kinderen ontbijten in de klas en moeten zelf de lunch en een tussendoortje meenemen.
NIEUW SPEELTOESTEL OP HET GROTE PLEIN
Maandag 15 april wordt met het plaatsen van het nieuwe speeltoestel. Woensdag 17 april worden de
werkzaamheden afgerond.
Met de plaatsing van dit toestel is de herinrichting van beide pleinen afgerond. We hopen dat de kinderen met
nog meer plezier gaan buitenspelen.
MEIVAKANTIE 19 APRIL TOT EN MET 5 MEI
Vrijdag 19 april begint de meivakantie. De kinderen worden op maandag 6 mei weer op school verwacht.
Wij wensen ouders en kinderen een fijne en zonnige vakantie toe.
REIS NAAR MALLORCA 15 TOT EN MET 18 MEI
Van woensdag 15 mei t/m zaterdag 18 mei brengen alle directeuren en het bestuur van stichting Robijn een
bezoek aan Mallorca om een beeld te krijgen van de invulling van Leren Zichtbaar Maken, het Engelse onderwijs
aldaar en om de mogelijkheden van internationale uitwisseling te verkennen.
Er worden bezoeken gebracht aan scholen voor primair onderwijs en het Britse consulaat.
Leendert Jan is 15 t/m 17 mei dus niet op school aanwezig.
FIETSEN OUDERS NIET IN DE FIETSENREKKEN PLAATSEN
Aangezien het aantal fietsplekken beperkt is, verzoeken de ouders die ’s morgens op de fiets naar school komen
hun fiets op het schoolplein te zetten. Daarmee voorkomen wij dat er geen plek meer is voor de kinderen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
DE GGD OP DE BASISSCHOOL VAN UW KIND (algemene informatie aangeleverd door de GGD)
De Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht is er voor kinderen, jongeren en hun ouders om hen te
adviseren en te ondersteunen bij gezond opgroeien.
Gezondheidsonderzoeken op school
Alle kinderen in Nederland krijgen op bepaalde leeftijden (rond 5/6 en rond 10/11 jaar) een uitnodiging voor een
preventief gezondheidsonderzoek met als doel om samen met u als ouder/ verzorger de groei en ontwikkeling
van uw kind te volgen.
Het onderzoek sluit aan op de contactmomenten die u op het consultatiebureau heeft gehad. Naast een check
van oren, ogen en groei is er aandacht voor hoe het verder met uw kind gaat op school, thuis en in de omgang
met vriendjes.
In dit filmpje ziet u wat de GGD voor u kan betekenen:
https://www.youtube.com/watch?v=BINTIoMKYVs
Het hele jaar bereikbaar
Ook buiten deze onderzoeken is de GGD het hele jaar door bereikbaar voor vragen en advies over gezond
opgroeien. Vragen kunnen over verschillende onderwerpen gaan en via het inloopspreekuur, de mail, het
telefonisch spreekuur en de chat gesteld worden.
Kijk op www.ggdru.nl hoe u ons het makkelijkst kunt bereiken.
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Vaccinaties
De GGD voert ook het rijksvaccinatieprogramma uit, waarbij kinderen worden ingeënt tegen een aantal
infectieziekten zoals bof, mazelen, rode hond, difterie, tetanus en polio. In het jaar dat uw kind negen jaar wordt,
krijgt u een oproep om uw kind te laten vaccineren tegen difterie, tetanus en polio en de BMR-prik tegen bof,
mazelen en rode hond.
Het GGD-team van uw school
Het team van de GGD dat verbonden is aan uw school bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en
een assistente JGZ.
Jeugdarts:
Nera Sendijarevic
06-51531488
NSendijarevic@ggdru.nl
KALENDER APRIL 2019
Maandag
01 april
Donderdag
04 april
Vrijdag
12 april
Maandag
15 april
Dinsdag
Woensdag

16 april
17 april

Vrijdag

19 april

KALENDER MEI 2019
Maandag
06 mei
Woensdag
08 mei
Woensdag
15 mei
Woensdag

22 mei

Woensdag
Donderdag
Vrijdag

29 mei
30 mei
31 mei

Jeugdverpleegkundige:
Elly Stultiens
06-829 15 327
EStultiens@ggdru.nl

Assistente JGZ:
Jenny Bensdorp
06-10294061
jbensdorp@ggdru.nl

Nieuwsbrief uit
Theoretisch verkeersexamen groep 7
Koningsspelen
Plaatsing nieuw speeltoestel
Nieuwsbrief uit
Eindtoets basisonderwijs groep 8
Afronding plaatsing nieuw speeltoestel
Eindtoets basisonderwijs groep 8
Praktisch verkeersexamen groep 7
Begin meivakantie, iedereen vrij

Weer naar school
Hoofdluiscontrole
Kijkochtend groepen 3 t/m 8 (8:30 – 9:00 uur)
Leendert Jan afwezig t/m vrijdag 17 mei i.v.m. studiereis naar Mallorca
Uitwisseling groep 8 leerlingen in Nederland t/m vrijdag 24 mei
Meisjesvoetbalteam groep 6 doet mee aan het regionale kampioenschap
Studiedag, alle leerlingen vrij
Hemelvaartsdag, iedereen vrij
Iedereen vrij
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