Nieuwsbrief 18
24 mei 2017

Het plein na een week hard werken door Corstian en zijn mannen.
Afgelopen vrijdag hebben we hen samen met de kinderen hartelijk bedankt voor al hun werk en creativiteit.
Inmiddels hebben de kinderen het bos ontdekt. De eerste afspraken zijn gemaakt:
1. Als de juf of meester fluit dan hup het bos weer uit.
2. Als het bordje voor het bibiliotheekraam op rood hangt dan is het bos verboden gebied. Dan wordt
er alleen op het plein gespeeld.
3. We checken de kinderen na het buitenspelen op evt. teken. Kinderen checken elkaar inmiddels ook
al! Wilt u als ouder hier ook extra op letten?
4. Er komt nog een officiële opening van het ‘bosplein’met genodigden. We hopen dan ook
medewerkers en leden van het Zuid Hollands Landschap, het bestuur PrimoVPR en de gemeente
Westvoorne te mogen verwelkomen. We houden u op de hoogte.

Samenwerken voor de toekomst Mildenburg en Driehoek.
We zijn nog steeds op zoek naar ouders die mee willen denken in de verschillende
werkgroepen. Een aantal werkgroepen zijn vol maar voor onderstaande groepen worden
nog ouders gezocht. Wilt u meedenken met ons over:
- Huisvesting?
- Verkeer en omgeving?
- PR en communicatie?
Geef u dan op via mailadres : c.stenneken@primovpr.nl of mondeling bij Esther de Fuijk.
Wilt u liever niet in een werkgroep maar wel uw bijdrage leveren in één avond? Dat kan
ook!

Dinsdag 30 mei a.s. houden we een klankbordavond.
Op deze avond vragen we u in gesprek te gaan met ons en andere Mildenburg-ouders
over de toekomst van de scholen. Ook op de Driehoek wordt een klankbordavond voor de
ouders aldaar georganiseerd en wel op dinsdag 6 juni. Doel van deze avonden? Geef de
werkgroepen input!
Op de Mildenburg zal deze avond starten om 19.30 uur. U bent van harte welkom.

Formatie schooljaar 2017-2018.
De formatie voor volgend schooljaar is bekend. We zijn blij dat we weer
vijf groepen mogen maken, dit zorgt voor een evenwichtige verdeling van
de leerlingen. Hieronder vindt u de groepenindeling en de verdeling van
de leerkrachten.
Groep 1/2

: juf Lia van Marion en juf Petra Dul

Groep 3/4

: juf Marloes Hijbeek en juf Janey Köhne

Groep 5

: meester Thijs Bierling

Groep 6/7

: juf Ragna Markmann en juf Suzanne Beukema

Groep 7/8

: juf Dénise Looij

In bovenstaand rijtje zult u ongetwijfeld meester Hein Peltenburg missen.
Hij gaat ons inderdaad verlaten. Meester Hein gaat volgend schooljaar
op een school voor speciaal onderwijs aan de slag. Voor hem in de
plaats komt meester Thijs Bierling. Hij zal zich in de volgende
nieuwsbrief aan u voorstellen.

Maak kennis met Jane Dowell.
Wist u dat onze groepen 6 en 7 extra les Engels krijgen door
Jane Dowell? Zij is zoals dat heet ‘a native speaker’. In haar
lessen wordt extra gelet op het spreken in het Engels.
Doel van de lessen is: het vergroten van de woordenschat en
het verbeteren van de uitspraak.

Opening speeltuin aan de Hofwei.
Woensdag 31 mei wordt de speeltuin aan de Hofwei
officieel geopend. De kinderen van onze groep 3/4 mogen
daar bij aanwezig zijn. De plechtigheid begint om 9.30 uur
in de Man. Hierna zal het gezelschap naar de Hofwei gaan.
De kinderen zullen direct naar de speeltuin gaan om 9.45
uur. Ongetwijfeld zullen ze daar ook mogen spelen, het is
tenslotte een speeltuin!
Vindt u het leuk om er bij te zijn? Kom dan gerust even
langs. De opening zal om ongeveer 10.30 uur afgelopen
zijn.

Inspiratie ouderavond van 16 mei
De gezamenlijke inspiratieavond van Elena Carmona van Loon is goed bezocht. Een mooie
samenwerking tussen de verschillende scholen van Westvoorne, Stichting Humanitas en de
Gemeente. Tijdens deze avond zijn ook de jeugdarts, wijkverpleegkundige en schoolmaatschappelijk
werk aanwezig geweest evenals Stichting Push. Elena heeft een lezing gegeven over regie en
zelfvertrouwen versterken bij je kind. Deze werd door veel ouders enthousiast ontvangen.
Op onze website kunt u haar Power Point Presentatie (nogmaals) bekijken.

