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Belangrijke data
19 april t/m 3 mei
Meivakantie

Beste ouders,
Na twee weken vakantie mogen we morgen gelukkig weer!
Het team heeft er veel zin om morgen alle leerlingen weer te
verwelkomen.
Vandaag is het bevrijdingsdag. Een dag waarop we stil staan
bij onze geschiedenis: we zijn blij dat wij in vrijheid leven,
maar zo vanzelfsprekend is dat niet. We mogen naar een
door ons zelf gekozen school gaan, maar zo vanzelfsprekend
is dat niet. We mogen leren en onszelf iedere dag een beetje
meer ontwikkelen, maar zo vanzelfsprekend is dat niet. We
hebben respect voor elkaar en gaan aardig met elkaar om,
maar zo vanzelfsprekend is dat niet. Regelmatig horen we de
andere verhalen in het nieuws. Ver weg en toch ook dichtbij.
Wij, op De Wildzang, geloven in onze geschiedenis: dat het
verschil maken bij jezelf begint. Doe jij ook mee? Morgen
ben je weer van harte welkom! Tot dan.

6 mei
eerste lesdag na vakantie
15 mei
leerlingenraad
20 mei
Schoolreisje
21 mei
Oudergesprekken groep 8
30 en 31 mei
Hemelvaart: geen school
10 juni
Pinksteren
11 t/m 14 juni
avondvierdaagse

Ziekmelden
Graag per app
Natasja Heuwer, directeur

(vóór kwart over 8)
op nummer 06 49 778 728.
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Nieuwe IB’er
Op 1 juni a.s. begint Joyce Snijders als IB’er op onze school. Wij zijn erg blij
dat door haar komst ons team weer voltallig is.
Kim (onze interim IB’er) en Joyce zullen tot aan de zomervakantie samen
werkzaam zijn op De Wildzang.
Hieronder stelt Joyce zich voor:
Beste ouders van de Wildzang, ik wil mij graag even voorstellen. Mijn naam
is Joyce Snijders en vanaf 1 juni ben ik de Intern Begeleider voor 2 dagen in
de week: dinsdag en donderdag.
Inmiddels heb ik 22 jaar ervaring in het basisonderwijs, waarvan ik 13 jaar als leerkracht voor
verschillende groepen heb gestaan. En met heel veel plezier! Sinds 2010 ben ik Intern Begeleider
wat ik combineerde met lesgeven aan mijn groep 5. Een aantal jaren heb ik van deze
combinatie volop genoten, totdat ik besloot om parttime te gaan werken. Nu ben ik ‘Intern
Begeleider’, waarbij ik mij inzet de leerkrachten te ondersteunen en te begeleiden zodat de
school een fijne leeromgeving blijft voor de kinderen. Ik heb gewerkt in Almere, Amsterdam
Centrum, IJburg en in Mijdrecht.
Naast Intern begeleider ben ik moeder van twee volwassen dochters. Mijn man en ik zijn al twee
jaar trotse opa en oma van een kleinzoon en sinds drie maanden is er een kleindochter bij
gekomen. We genieten van het oppassen! Sinds 1978 wonen wij in Almere in de oude kern ‘het
dorp’, wat heerlijk wonen is met onze twee honden.
Verkeersexamen
De kinderen van groep 7 zijn volop bezig voor hun
verkeersexamen! Op 4 april hebben zij het
theoretische gedeelte gemaakt en zijn toen allemaal
geslaagd. De week daarna zijn alle fietsen gekeurd
en bijna allemaal al goedgekeurd.
Op dinsdag 14 mei a.s. volgt het praktische deel van
het verkeersexamen.
Tijdens dit examen wordt er vanuit veilig verkeer
Lelystad hulp van 1 a 2 ouders per school gevraagd
om een ochtend te helpen. Deze ouder(s) staan dan
op een controlepost om de kinderen tijdens hun
examen te beoordelen. Twee ouders kunnen ieder
een halve ochtend staan of samen de hele ochtend.
Als u kunt wilt u dit dan doorgeven aan juf Patricia?
Wij wensen alle leerlingen die dag alvast veel succes en fietsplezier!
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Koningsspelen 12 april 2019
Ook onze school deed mee aan de Koningsspelen. Eerst het koninklijke ontbijt en daarna de
spelletjes. Wat hadden we met z’n allen een plezier. Het was goed om te zien hoe alle leerlingen
genoten! Een korte foto impressie:

(de rest van de foto’s is te vinden – met het wachtwoord – op onze website)
EEN GROOT CHAPEAU VOOR ALLE HULPOUDERS: DANKJULLIEWEL!

Zonder de inzet van onze hulpouders hadden we dit feest niet kunnen organiseren.
(op de foto ontbreken een paar hulpouders, waaronder Bouchra Hasnaoui)
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Schoolreisje 20 mei
2019
Op maandag 20 mei
gaan we met alle
leerlingen naar Play-in
in Utrecht.

Deze locatie is die dag speciaal voor onze school afgehuurd. Dat
wordt heerlijk genieten met elkaar!

Bereikbaarheid

Wat is er te doen?
- springen op spectaculaire trampolines (Jump-in),
- spannende klimwanden beklimmen (Climb-in),
- spelen in bijzondere speeltuin onder water (Kids-in).

Het is belangrijk dat we u goed
kunnen bereiken met
informatie vanuit school, maar
ook in noodgevallen.

Vragenlijst sociale veiligheid

Als er bij u een
telefoonnummer of emailadres
wijzigt, wilt u dit dan
doorgeven aan
jufsabine@montwildzang.nl

Ook dit jaar wordt weer uw mening over de sociale veiligheid op
school gevraagd.
U moet daarbij denken aan de veiligheidsbeleving en het
welbevinden van uw kind(eren), maar ook de daadwerkelijke
veiligheid. En hoe ervaart u daarbij de opstelling van uw eigen
kind(eren) en het optreden van de leerkracht?
U ontvangt deze week de inloggegevens om de vragenlijst in te
vullen.

Studiedagen
Voor dit schooljaar hebben we
nog een studiedag vastgesteld
waarop alle leerlingen vrij zijn:
woensdag 26 juni

Wachtlijst
De school kan geen nieuwe
leerlingen aannemen voor
de groepen 2 t/m 8.
U kunt uw kind wel op een
wachtlijst laten plaatsen.

Uw kind 3 jaar?
Maakt u vrijblijvend een
afspraak voor een rondleiding
op directie@montwildzang.nl
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