ALGEMEEN
Groepsbezetting
Enige tijd geleden heeft u via de mail de groepsbezetting voor volgend schooljaar ontvangen. Op dat moment waren wij nog druk bezig met het invullen van
de vacatures voor groep 4 en groep 5. Inmiddels kunnen wij u mededelen dat
we ons team gaan versterken met twee enthousiaste leerkrachten. Voor groep
4 is dit Leonie Wessels-Valstar en voor groep 5 is dit Anouk Gijsbers-Gerretsen.
Wij heten beide dames van harte welkom in ons team en wensen hun heel veel
plezier op de Zeppelin.
Voor de volledigheid vindt u hieronder de aangevulde groepsbezetting.
Groep

Leerkracht (aantal dagen)
Rosita van Oosten (3)
Elly Kayser (2)
Lonneke Tack (3)
Brenda Molendijk (2)
Liesbeth v/d Jagt (4)
Josefien Bouwknegt (1)
Daniëlle Nieuwenbroek (4)
Daniëlla Kropmans (1)
Venessa Weeda (4)
Frans de Leeuw (1)
Leonie Wessels-Valstar (3)
Monique v/d Velden (2)
Mireille Memelink (2.5)
Anouk Gijsbers-Gerretsen (2,5)
Britt de Waard (4)
Sabrina Woudenberg (1)

Oude groep

6-7b

Maaike Molkenboer (5)

Groep 5/6c

6-7c

Chaveli Noordzij (5)

Groep 5/6b

1-2a
1-2b
1-2c
3a
3b
4
5
6-7a

8a
8b

Nieuwe groep. Indeling volgt z.s.m.
Nieuwe groep. Indeling volgt z.s.m.
Groep 3
Groep 4
Groep 5/6a

Pascal de Regt (4)
Hans-peter de Vogel (1)
Sabrina Verveer (4)
Hans-peter de Vogel (1)
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Schoolreis groepen 5 t/m 8
Op vrijdag 8 juni a.s. gaan de groepen 5 t/m 8 op schoolreis naar Bobbejaanland!
De bussen zullen om ca. 8.30 uur vertrekken vanaf parkeerplaats Haringwater/Fuikkant. De kinderen worden om 8.20 uur eerst in de klas verwacht.
De kinderen van de groepen 5/6 lopen in een groepje met begeleider in het
park.
Zoals ieder jaar mogen de kinderen van de groepen 7/8 alleen rondlopen in
het park. De leerkrachten zijn op vaste plekken te vinden, zodat de kinderen
altijd kunnen komen wanneer er iets aan de hand is. De afspraak is dat geen
enkel kind alleen mag lopen, daarom worden er vooraf in de klas groepjes
gemaakt.
We verwachten rond 18.00 uur weer terug te zijn op school. Bij eventuele vertraging zullen we de aankomsttijd op Parro zetten.
Wij vragen u de kinderen het volgende te laten meenemen:
 lunchpakket
 tussendoortjes
 pakjes/flesjes drinken (geen bekers of blikjes)
 een regenjas of zonnebrandcrème (afhankelijk van de weersverwachting)
 een goed humeur
 de kinderen mogen max. € 7,50 meenemen (op eigen risico)
 mobiele telefoon mag mee, maar op eigen risico. Afspraak is dat de kinderen contact opnemen met hun juf, wanneer er iets aan de hand is.
Stop de spullen bij voorkeur in een makkelijk te dragen tas (rugzak) en denk
eraan dat deze niet te zwaar is.
Denkt u ook aan het volgende:
 Voordat de kinderen na aankomst naar huis gaan, moeten zij zich afmelden
bij de leerkracht.
 Vergeet uw kind niet zelf af te melden voor de BSO (indien van toepassing).
Voor noodgevallen zijn wij bereikbaar via het telefoonnummer van de school.
Wij wensen alle kinderen een fantastische dag toe.
De schoolreiscommissie

Dalton & Pedagogische tact
Met het team hebben we duidelijke afspraken gemaakt m.b.t. het werken met
de weektaak. Ons doel is om de weektaak voor de kinderen overzichtelijk te
maken/houden, dat de kinderen zelf plannen elke maandagochtend, dat er
een duidelijke opbouw is van wat en de hoeveelheid werk dat de kinderen zelf
mogen plannen. Om te kijken hoe het werken met de weektaak in de praktijk
gaat is de daltoncoördinator in gesprek met de leerkrachten en de leerlingen
van de groepen 1 t/m 8. De bevindingen worden besproken binnen 1 op 1
gesprekken en in teamverband.
Pa gi n a
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Een van de daltonpijlers is verantwoordelijkheid. Tijdens het werken met de
weektaak wordt er een groot beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de kinderen. Verantwoordelijkheid leren dragen voor je eigen werk
en het ontwikkelen van een goede (samen)werk- en leerhouding vinden wij
erg belangrijk. Om het taakgericht werken te bevorderen in de groep willen
we gaan kijken of het werken met Taakspel iets is wat past binnen ons Daltononderwijs en bij onze visie op het Pedagogische Klimaat in de groep. Tijdens de
studiedag van dinsdag 19 juni zullen we ons gaan verdiepen in Taakspel (voor
meer informatie kunt u terecht op www.taakspel.nl).
Lonneke Tack
Coördinator Dalton

Kunst en cultuur op de Zeppelin
Thema Kijken met je brein, met als kunstenaar Escher.

We gaan het laatste thema in. Dit keer geen opening, maar weer een afsluiting
met een tentoonstelling op donderdag 28 juni van 18.30-19.30uur, welke zal
plaatsvinden in de hallen.
Deze keer gaan de kinderen aan de slag met lessen uit een LESKIST. Ruth en ik
zijn kisten aan het ontwikkelen met kant-en-klare kunstlessen, die de leerkracht
eenvoudig zelf in de klas kan doen. Dit is een pilotproject, zodat we na de vakantie hopelijk aan de slag kunnen met de andere thema`s. Wij willen dat deze
lessen op een laagdrempelige manier kunnen worden gegeven, zodat er meer
kunst en cultuur in de klassen komt op scholen.
De leerkracht heeft nu geen lesvoorbereiding nodig en de kinderen kunnen na
de Prezi (digitale presentatie), aan de slag met de opdracht. Alle werkjes zullen
worden gepresenteerd in de gezamenlijke hallen. De kinderen zullen het leuk
vinden om hun kunstwerken te laten zien.
We hopen jullie allemaal te zien op donderdag 28 juni om 18.30 uur!
Interne cultuur coördinator Sabrina Woudenberg

Engels op de Zeppelin
In een aantal groepen wordt er momenteel lesgegeven uit de nieuwe methode Join In! We hebben namelijk in meerdere groepen gemerkt dat de hui-
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dige methodes voor Engels onvoldoende aansluiten bij de behoeftes, mogelijkheden en interesses van de kinderen op de Zeppelin. Na een uitgebreide
voorlichting door een vertegenwoordiger wilden we deze methode graag zelf
uitproberen. Tot nu toe zijn de reacties zeer positief! Zowel de kinderen als de
leerkrachten zijn heel enthousiast over Join In! Over een paar weken hopen we
voldoende ervaringen te hebben opgedaan, zodat we een weloverwogen
besluit kunnen nemen over de aanschaf van de methode.
Save the date
Volgend schooljaar bestaat de Zeppelin alweer 20 jaar! Dat laten wij natuurlijk
niet zomaar voorbijgaan! We voegen het lustrumfeest samen met de EarlyBirdDay van de Zeppelin. Op woensdag 26 september 2018 is het daarom groot
feest op school. Wat we allemaal gaan doen, blijft nog geheim. Wel zijn we
voor veel activiteiten afhankelijk van hulpouders (of andere familieleden). Zo
zijn we bijvoorbeeld op zoek naar ouders die kunnen schminken, een spel willen
begeleiden of een groepje kinderen willen begeleiden tijdens een geheimzinnige jacht. Lijkt het u leuk om, samen met de juffen en meesters, de kinderen
een onvergetelijke dag te bezorgen? Stuur dan via Parro of via de mail een
bericht naar Daniëlla Kropmans of Daniëlle Nieuwenbroek.
Daniëlle Nieuwenbroek
Leerkracht groep 3 & Coördinator VVTO Engels

Nieuws uit de leerlingenraad
Elke maand komt de leerlingenraad samen met de directeur mr. Frans. De raad
bestaat uit: Gaia Schuitema, Arjunio Singh, Dylano Elibol, Sheraz Noermahomed, Armand Doebar en Britt Bakker.
Er is in de afgelopen maanden vaak gesproken over de buitenspeelmogelijkheden, daardoor is het TSO-materiaal aangevuld door Linda en hebben de
leden van de raad met hun juf besproken welke spullen vernieuwd en aangevuld moesten worden.
In elke groep is ook met de leerkracht overlegd op welke manier er voor meer
sfeer gezorgd kan worden. De theateravonden worden zeer gewaardeerd;
groep 8 wilde dit ook graag, maar als compensatie hiervoor is juf Josefien aan
de gang gegaan met theatertrainingen.
De raad zou graag zien dat er meer uitjes georganiseerd worden, dat kan ook
zonder dat het iets kost. Groepsoverleg met de juf!!!
Een Kerstconcert willen ze graag volgend jaar weer!
Om te ervaren hoe het zou zijn om groentetuintjes te hebben zijn de groepen
5 t/m 8 begonnen met het zaaien van groenten in de klas. De stand daarvan
verschilt enorm per klas! Met de gemeente is er overleg om het speelplein groener te maken, maar dat gaat nog erg langzaam, misschien komt het als er een
nieuw college zit.
Dan wordt er ook weer gekeken of er mogelijkheden zijn voor meer spel.
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Dit jaar komt de raad nog één keer bijeen om de plannen voor volgend jaar
te bedenken.

Overblijfnieuws
De laatste weken van dit schooljaar zijn aangebroken. Deze tijd is druk voor
onze overblijf. Alles voor het nieuwe schooljaar moet klaargemaakt worden en
alles moet ook afgerond worden.
Daarbij zijn er dit laatste kwartaal ook veel workshops georganiseerd. Er wordt
van alles gedaan voor de kinderen. Sing en songwriting, Tai Chi, Dans enz. De
kinderen mogen kiezen of ze eraan mee willen doen en er wordt heel enthousiast op gereageerd.
Aan het einde van het schooljaar ontvangt iedereen weer van ons (zoals ieder
schooljaar) een eindejaarmail waarin alle relevante informatie over de afsluiting van dit schooljaar staat. Leest u deze mail aandachtig. Daarin staat ook
informatie over de betaling. Ouders van leerlingen die nu in groep 8 zitten krijgen een aparte mail waarin we ook uitleggen dat de uitschrijving door ons
gebeurt en dat ouders daar geen actie op hoeven te ondernemen.
We krijgen nog een ijscoman op bezoek. Donderdag 21 juni staat het IJsmanneke weer op het schoolplein en krijgen alle kinderen een ijsje. Ook hier krijgen
de ouders (van de kinderen die overblijven) vooraf een mail over.
Mocht er geen logboek meer uitkomen dit schooljaar dan wens ik (en mijn
team van overblijfkrachten) u een hele fijne zomervakantie toe en zien we uw
kinderen graag in schooljaar 2018-2019 weer terug bij de overblijf.
Met zonnige groetjes,
Linda van Nierop
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Nieuws uit de OR

Ouderraad 2017-2018

Beste ouders/verzorgers en alle vrijwilligers,
VOORBEELD ACTIVITEITEN:

Bedankt voor jullie inzet het afgelopen schooljaar!
Zonder jullie hulp konden wij de vele activiteiten voor
de leerlingen niet organiseren.

• SINTVIERING
• SCHOOLREIS
• SCHOOLFOTOGRAAF

• KERSTVIERING
Ook volgend jaar kunnen wij jullie hulp weer goed
• LENTE ONTBIJT
gebruiken! Vind je het leuk om te helpen met de
• EXCURSIES
schoolactiviteiten (zoals versieren van de school,
• KONINGSSPELEN
meehelpen met de ontbijten of de Koningsspelen),
maar wil je niet de verplichting om deel te nemen aan
• VOORLEESONTBIJT
de OR? Dan kun je je vanaf nu opgeven om deel uit te
• PANNENKOEKENDAG
gaan maken van onze OUDER HULPGROEP. Er
• SPONSORLOOP
zitten geen verplichtingen aan de deelname en het is
• EN NOG VELE VELE MEER!
allemaal vrijwillig en op basis van beschikbaarheid. Om deel te nemen kun je ons
mailen op or.dezeppelin@gmail.com of ons natuurlijk aanspreken op school!

Wij zien nu al uit naar de vele activiteiten voor komend schooljaar, nieuwe
samenwerkingen binnen de OR en de hulp van jullie als vrijwilligers!
Tot volgend schooljaar en nogmaals bedankt voor jullie inzet!

De Ouderraad
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