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Laatste schooldag!

U bent de God van hemel en aarde
de God van het heelal
de God die alles weet en ziet
ja, U bent overal
U bent mijn Vader in de hemel
ver weg en toch dichtbij
want door uw Heilige Geest
woont U in mij
U bent de God van trouw en van liefde
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de God die eeuwig leeft
de God die zelfs zijn eigen Zoon
voor ons gegeven heeft
dit goede nieuws wil ik vertellen
ver weg en ook dichtbij
en ook al valt dit soms niet mee
U bent bij mij!

Uit: Oke4kids

Beste ouder(s),
Gisteren wees een collega mij erop dat het nog vier weken is, voordat de zomervakantie
begint. Dat kwam even binnen, want wat gaat de tijd snel. Het lijkt nog maar kort geleden
dat we onze schooldeur openden de eerst maandag na de zomervakantie. Tegelijk zie ik
kinderen die letterlijk en figuurlijk weer gegroeid zijn, dus wat dat betreft klopt het. De
komende weken gaan we nog een fijne tijd tegemoet. Zo is er nog het schoolreisje en het
schoolkamp, de doorschuifmiddag en het afscheid van groep 8.
Personeel
Het is gelukt! We hebben een intern begeleider gevonden. Ze heet Ilona en woont met haar
gezin in Dronten. Ilona werkt nu in Lelystad op een basisschool als intern begeleider.
Direct na de zomervakantie start ze met haar werk op onze school. Haar werkdagen worden
de dinsdag, woensdag en donderdag. We vinden het erg fijn dat Ilona bij ons op school komt
werken en ons zal versterken met haar ervaring, kennis en kunde. Na de vakantie zal ze zich
zelf aan u voorstellen.
Komend schooljaar
Vrijdag 28 juni krijgen alle kinderen de leerlinglijsten mee naar huis en krijgen ze te horen
welke leerkracht(en) ze komend jaar krijgen. Wat we u al wel kunnen vertellen is dat we weer
gaan werken met acht enkele groepen, net als dit jaar.
Studiedag
Vrijdag 21 juni hebben we een studiedag. Begin juli hebben we ook nog een studiemiddag,
maar deze valt op woensdag, dus dat maakt voor de kinderen niet uit. Vrijdag 21 juni gaan
we onze ontwikkelingen van het afgelopen jaar evalueren en nieuwe doelen opstellen voor het
komende jaar. Op de studiemiddag gaan we de leerlingresultaten op schoolniveau met elkaar
bekijken en analyseren.
Mede namens het team een hartelijke groet,
Geertje vK

Op maandag 24 juni gaan we op schoolreis! Alle groepen vertrekken om 9.00 uur bij school.
Groep 1 en 2 gaan dit jaar met de bus naar 'Hans en Grietje'. Hier krijgen ze een lekkere
pakkenkoek met drinken en hebben ze de tijd om te spelen. Rond 14.00 uur zijn ze weer terug
op school.
De groepen 3 en 4 gaan naar dierenpark Amersfoort, waar ze allerlei wilde dieren kunnen
bekijken, kunnen spelen én een patatje met drinken krijgen. Zij komen rond 16.00 uur weer
terug.
De groepen 5, 6 en 7 gaan naar attractiepark Slagharen, waar ze uit kunnen waaien in de
achtbaan. Ook zij krijgen drinken en een patatje. Rond 17.15 uur zijn zij weer terug.
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Beste ouders,
Zo’n negen jaar geleden zijn wij gestart met het bidden op school als ouders, soms in
aanwezigheid van de directeur voor zaken die de school aangaan. Dit kunnen beleidsmatige
zaken, maar ook persoonlijke dingen, ziekte onder leraren, veiligheid op en rondom school,
kinderen die het moeilijk hebben, schoolreisjes zijn. Danken hoort daar bij. Wij zijn een groep
ouders in wisselende samenstelling, we hebben gebeden met zijn tienen maar ook met twee
en nu willen wij jullie uitnodigen om deel uit te gaan maken van deze groep. Wij bidden
gemiddeld eenmaal per maand op de eerste woensdag van de maand, direct om 08:30 uur.
Wij doen dat in de crearuimte achter het talentenplein. Wij geloven dat bidden verschil maakt
voor de school, maar ook voor de kinderen en leerkrachten. Als je komt bidden hoeft dat niet
persé hardop, het mag ook meebidden in je hart zijn. Je mag af en toe komen of maandelijks
aansluiten, want wij vinden het gewoon fijn als je erbij bent. Bidden is praten met God, niet
meer en niet minder, het is delen wat je bezighoudt, de mooie en minder fijne dingen en het
is luisteren of Hij mogelijk iets door jou heen wil bidden. Bidden is doorgaans niet zo populair
– maar wel noodzakelijk. In de Bijbel wordt er veel over gezegd, o.a. dat het volk van God
niets ontvangt, omdat het niet bidt, maar ook beloften, dat God een hoorder is van het gebed
en dat Hij er bij is als er twee of meer in Zijn naam bij elkaar zijn. God roept ons op te bidden
zonder ophouden.
Graag, heel graag willen wij je dan ook ontmoeten. Maandelijks starten we met een korte
inleiding, een gedicht of een Bijbelgedeelte, een stukje dagboek of wat dan ook, waarna wij
gebedspunten die zijn ingebracht bespreken (dit kan vanuit de leerkrachten zijn, maar ook
vanuit de kinderen via het schriftje wat de klassen
rondgaat), vervolgens delen wij de punten die wij
zelf belangrijk vinden en starten wij. Rond een uur
om 09.15 zijn wij echt wel klaar, dus het gaat om
drie kwartier in de maand. Bent u erbij?!
Wij hopen het!
Hartelijke groet, namens de Gebedsgroep,
Marijke

Wat hebben we genoten van het pleinfeest! Zoveel
belangstelling van u en de kinderen. Blije gezichten
op het plein en een grote betrokkenheid. Talent bij
het open podium, heerlijke taarten! Echt prachtig.
De opbrengst is nog niet helemaal precies bekend,
omdat de laatste facturen nog binnen moeten
komen. We schatten dat er ongeveer 800 euro over
zal blijven. De helft van dit bedrag is voor nieuwe
boeken, de andere helft voor IPC.
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Beste ouder(s),
Wat wordt er al veel geleerd in groep 1. De afgelopen weken hebben we over het thema ‘Mijn
lichaam’ gespeeld en gewerkt. In de groep was een kleine doktershoek ingericht. Daarnaast
leerden we over lichaamsdelen, houdingen, gewicht, gezond eten,
zintuigen enzovoort. Nu het mooi weer is buiten en kinderen korte kleren
dragen, kan het maar zo gebeuren dat iemand valt en bijvoorbeeld een
bloedende knie krijgt. Vorige week hebben we geleerd dat de wond eerst
schoongemaakt moet worden en dat je bij het plakken van de pleister niet
het gaasje vast moet houden. We hebben veel gedanst op het lied ‘Lekker
fit’ waarin wordt gezongen hoe belangrijk bewegen voor je lichaam is!
Vanaf deze week start het thema ‘Zomer’, al helemaal passend bij het
weer van de afgelopen tijd. Kinderen vragen regelmatig wanneer we
buiten gaan spelen. Er wordt druk gespeeld en gefietst. Vooral de
crossfiets is populair..!
We hopen op fijne laatste schoolweken.
Hartelijke groet van Dirkje, Rianne en Mineke

Nog een maandje en dan is het al zo ver, vakantie..! Met groep 4 komen we hier alvast voor
in de stemming, ons thema van IPC is ook vakantie! De kinderen hebben hierbij al geleerd om
meerdere bronnen te gebruiken om informatie op te zoeken, zoals een atlas, een reisgids en
internet. Ook zijn we souvenirs aan het maken en kijken we hoe we deze kunnen verbeteren,
waarbij we leren onszelf feedback te geven.
Daarnaast zijn we hard aan het werk met de CITO's. Lezen zit er bijna helemaal op, nu zijn
rekenen en spelling aan de beurt.
We hopen op nog een paar gezellige weken waarin we veel leren!
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Geschiedenis. De eerste leerplichtwet in Nederland werd aangenomen in 1900 en trad in
werking op 1 januari 1901. Deze wet verplichtte kinderen van 6 tot 12 jaar tot het volgen van
onderwijs. De leerplicht startte dus bij de aanvang van het schooljaar nadat de kinderen ten
volle 6 jaar geworden waren.
U als ouder(s) zult zich afvragen waarom een Bran-dingen begint met deze woorden. Welnu,
kinderen van groep 8 beginnen rond deze tijd vragen te stellen over het waarom. Waarom
moeten we naar school, wij vinden het slavenarbeid. Van wie moet dit etc. Dit is overigens al
begonnen na de meivakantie. We hebben het vergeleken met een voetbaltraining. Als je niet
traint, doe je op zaterdag niet mee. Als je niet traint ben je minder goed. Het lukte aardig om
dit te verduidelijken. Uiteraard zijn we in een eindfase beland met groep 8. Volop bezig met
oefenen voor de musical, alles voorbereiden voor kamp. Wat een enthousiasme bij zowel de
ouders die bijv. helpen met het maken van de achtergrond alsook bij de leerlingen. Ze hebben
er zo’n zin in en kunnen haast het geduld niet meer opbrengen
om nog héél even te wachten. Ze sluiten een periode af en een
tijd van afscheid nemen breekt aan. Ze gaan op weg naar een
nieuwe fase in hun leven. Wat fijn dat ze elk persoonlijk zo’n
mooie ontwikkeling hebben doorgemaakt in de aanloop naar het
V.O. We hebben samen ook stilgestaan bij de mooie uitslag van
de IEP toets. Prachtig! Een speciale dank gaat ook uit naar juf
Inge. Ze heeft ons zo goed geholpen dit schooljaar. We willen
haar graag nog een jaartje op school hebben maar helaas. De
komende weken zullen er voor u als ouders en voor de kinderen
nog vele leuke verrassingen gaan komen. Welke dat zijn houden
we nog even voor ons. U gaat het wel zien en meemaken.
Groetjes Meindert en Corine

CONCERT BRASSBAND OP 15 JUNI VOOR JONG EN OUD
Op zaterdag 15 juni geeft de brassband van Amor Musae het zomerconcert “Night of
the Brass”. In het grote orkest spelen de muzikanten op koperen blaasinstrumenten
zoals cornetten (soort trompet) of trombones (schuiftrompet) of een grote bas. En er
zijn drie slagwerkers. Zij spelen op een drumstel of op de pauken en op een grote
xylofoon.
Maar er treden ook twee jeugdbands op. De startgroep is een kleine groep kinderen
die nog niet zo lang muziekles hebben. Sommigen zijn pas dit schooljaar begonnen
met muziekles. De jongste is pas zeven jaar.
Dan is er nog het jeugsorkest JAM. Hierin spelen muzikanten van ongeveer 8 tot 18
jaar. Ze spelen al een paar popnummers zoals My Way en Sofia.
De muzikanten zullen zelf iets vertellen over de muziekstukken. In de pauze mag je
vast wel even proberen om op een blaasinstrument te blazen of op een
slagwerkinstrument te spelen.
Je kunt zo ook eens een echte dirigent aan het werk zien. Hij heet Martijn de LangeDuijster.
We vinden het heel leuk als jullie samen met jullie ouders of opa en oma komen.
Het concert is van 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur in Kerkcentrum de Hoeksteen te
Swifterbant.
Zie verder: www.amormusae-swifterbant.nl
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