Maandbrief mei voor ouders
Agenda mei 2021
Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei
Donderdag 13 mei t/m 14 mei
Maandag 24 mei

meivakantie
Hemelvaartsdag, kinderen vrij
Tweede Pinksterdag, kinderen vrij

Van de directie
Zoals u en ik weten heeft een sterke ouderbetrokkenheid een positief effect op het
zelfvertrouwen, de motivatie en de leerprestaties van kinderen op school.
Door de lockdowns bent u thuis actief bezig geweest met uw kinderen.
Ik heb volop ouderbetrokkenheid ervaren.
Ook nu krijgen verschillende groepen opdrachten mee naar huis. Denk daarbij aan
tafelsommen of woordrijtjes om te lezen. Per groep is dat verschillend.
Vaak gaat het om herhalen en automatiseren.
Dat kunnen we niet alleen op school, maar daar hebben we uw hulp nog steeds hard
bij nodig. Hopelijk lukt het u nog steeds om een aantal keer per week uw kind te
ondersteunen en samen te oefenen. Dat hoeft niet lang te duren.
Veel keren even kort oefenen levert meer op dan 1 keer lang.
Van belang is dat we onze goede samenwerking voort kunnen zetten. Heeft u
vragen over het huiswerk, neem dan contact op met de groepsleerkracht.

Schoolreis

Helaas ook dit jaar geen schoolreis zoals we gewend waren te doen. De schoolreis
staat in de agenda voor 18 mei 2021. Coronamaatregelen dwingen ons om de
schoolreis een andere invulling te geven.
Elke groep organiseert zelf een leuke dag met de kinderen. U krijgt van de
groepsleerkracht t.z.t de nodige informatie.

Koningsdag onderbouw
Vrijdag 23 april 2021 vieren we Koningsdag. De dag dat alle kinderen verkleed
mogen komen. En natuurlijk zijn rood, wit, blauw en oranje de hoofdkleuren
van deze dag.
In de onderbouw gaan ze dansen op het Kinderen voor Kinderen lied “Zij aan
zij”. De kinderen van groep 1 en 2 gaan op het kleuterplein Oud Hollandse
spelletjes doen en de kinderen van groep 3 en 4 doen spelletjes op het grote
plein.

Koningsdag bovenbouw
Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 die dat leuk vinden mogen in aangepaste
kleding naar school komen. Dat kan een volledige outfit zijn in rood, wit, blauw
of oranje of iets kleins zoals een petje, oorbellen, een sjaal….
Die dag zullen we buiten en in de klas verschillende spellen doen die iets met
de koning of zijn familie te maken hebben. We doen dat (nog steeds door
Corona) per groep.
Daarnaast willen we het in de klas natuurlijk een gezellige dag laten worden.
De kinderen mogen een gezelschapsspel meenemen waarbij het samen met
elkaar spelen voorop staat. Winnen is natuurlijk leuk, maar echt samen iets
doen is nog veel leuker.
We hopen op een geslaagde dag en daarmee een goede start voor een fijne
vakantie.

Jarige kinderen in mei
Jaiden, Rafael, Finn, Danitshia, Delayla, Hajar,
Sayen, Elizabet, Bogdan, Jahnayra

Website
www.obsdebranding.net
Op onze website kunt u in ons fotoalbum foto’s bekijken van al onze
activiteiten. U heeft hiervoor aan het begin van het schooljaar een
wachtwoord gekregen.
Het huiswerk van groep 5 t/m 8 staat in Classroom.

