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Belangrijke data
27 april t/m 13 mei
Vakantie!
15 mei
Groepen 6 naar
Concertgebouw

Aandacht voor schooltijden, actie Leerplicht
Zoals eerder aangekondigd, hebben we twee keer op maandagochtend een “optijd-kom-actie” met medewerkers van bureau Leerplicht georganiseerd. Dit heeft

het

18 mei
DKK doet gek!
Groep 8 naar
museum

We hebben er voor gekozen slechts aantallen te turven, een volgende keer zullen
we wellicht namen laten registreren. In de klas is er uitgebreid aandacht aan
besteed en bij de kinderen is de noodzaak van op tijd komen duidelijk. We gaan er

15 mei
18.00 uur
MR-vergadering
17 mei
Groepen 5 naar
Concertgebouw

de eerste keer 22 laatkomers en de tweede keer 17 laatkomers opgeleverd.

vanuit dat u allen ook na de meivakantie weer uw best doet ervoor te zorgen dat
de kinderen voor 8.30 uur in de klas zijn!

Nieuwe huisvesting
het

Op woensdag 25 april heeft er een architecten-selectie-dag plaatsgevonden. Laura
heeft hier, in een commissie van meerdere mensen, naar verschillende pitches en
plannen gekeken en geluisterd. Een enorm leuke klus met mooi resultaat! Na de
meivakantie kunnen we meer vertellen en in detail ingaan op het proces wat gaat
volgen, mét plaatjes uiteraard!

het

Bijzondere sportdag 23 mei!
Op woensdag 23 mei vindt de jaarlijkse sportdag voor de groepen 3 t/m 8 plaats

21 mei
2e Pinksterdag,
alle kinderen vrij

op het complex van AV’23. We hanteren een beproefd concept: de kinderen spelen

22 mei
Studiedag,
alle kinderen vrij

succes te maken hebben we ouders nodig om de spelen te begeleiden. Hoe meer

23 mei
Sportdag
groepen 3 t/m 8

op bij Guido: guido@dekleinekapitein.nl.

24 mei
Groep 7A naar
museum
18.00 uur
MR-vergadering
28 mei
Groep 7B
museum

naar

in duo’s met kinderen uit hun eigen bouw in een circuit van atletiek-, team- of
grappige spelen. Ouders en sportstagiaires begeleiden de spelen en de leraren
moedigen aan en ondersteunen waar nodig. Om de sportdag voor iedereen tot een
ouders zich aanmelden, des te groter is de kans dat we alle onderdelen (dubbel)
kunnen bezetten met spelleiders. We hebben ook enkele ouders nodig om de post
“fruit en drinken” te regelen. Dus pak de sportieve handschoen op en geef je snel

Bijzonder dit jaar is dat de kinderen gevraagd wordt om op de sportdag mee te
doen aan een sponsoractie Tour for Life:

het

het

Hallo, ik ben Melvin Lieven, de vader van Olivia Lieven die met veel plezier in
groep 2 zit op de Kleine Kapitein. Naast betrokken vader heb ik sinds kort de
mooie hobby van het wielrennen ontdekt. Op zoek naar een leuke uitdaging ben ik
in contact gekomen met Tour for Life die deze mooie hobby combineert met het
goede doel. Ik ga van 26 augustus t/m 2 september van Italië naar Nederland
fietsen in 8 dagen.
Deze Tour for Life fiets je voor succesvol kankeronderzoek. Als deelnemer moet je
een minimaal sponsorbedrag van € 2.500 ophalen voor het Daniel den Hoed fonds.
Ik zoek dus naar sponsoren. In overleg met de school hebben we het volgende
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Hoera!
Wij feliciteren de
volgende kinderen met
hun verjaardag en

plan bedacht: op de sportdag gaan alle kinderen bij het onderdeel “Rondje 400
meter” hardlopen met een sponsorkaart om geld op te halen. We doen dit door een
ronde van 400 meter op te delen in twee delen met twee stempelposten, kortom
elke 200 meter krijgen ze een stempel op hun sponsorkaart met een maximum van
10 stempels (en dus 2 km maximaal te lopen). De sponsorkaart ontvangen de
kinderen vandaag in een envelop met daarop een korte uitleg. Na het lopen krijgen
de kinderen hun gestempelde kaart mee naar huis. De envelop kan achteraf
gebruikt worden om het geld in mee te nemen naar school. In de hal van de school
zullen wij een gesloten "brievenbus" neerzetten waar zij de envelop in kunnen
doen t/m 1 juni. Hierna zullen wij gezamenlijk tellen en wordt het bedrag
bekendgemaakt en zal ik het bedrag daarna storten op de actierekening van de
Tour for Life en dus op die van de stichting.

wensen ze een gezellige

De sponsorkaarten zijn vandaag, 26 april, met de kinderen mee naar huis gegaan!

5: Elin (7A)

Personele wisseling
Juf Floor, groep 8, is met zwangerschapsverlof en gaat van de komende tijd en rust

dag toe!

April
27: Mateo (3)
28 : Sophie (1/2B)

Mei
2: Aaron (8)

6: Noah (5B)
7: Lorenzo (1/2A)

genieten. We zijn blij dat we juf Claudy Wilnis bereid hebben gevonden de laatste

14: Amina (6B)

maanden groep 8 te begeleiden, samen met juf Iris. De laatste maanden zitten vol

14: Mick (7B)

hoogtepunten, feestjes en partijen!

16: Lysanne (1/2B)

Na de meivakantie komt onze nieuwe intern begeleider kennis maken en

17: Damon (8)

samenwerken en overdragen met Ella Jansen (interim ib). Na de zomer, in het

20: Michelle (5B)

nieuwe schooljaar, hebben wij weer een vaste intern begeleider voor 4 dagen per

22: Annika (4B)

week. In een volgende nieuwsbrief hoop ik u meer te kunnen melden over de
groepsindeling en formatie van schooljaar 2018-2019, dan kunnen we de nieuwe iber ook uitgebreid voorstellen.

23: Lorena (8)
25: Felicia (3)
30: Ziggy (1/2A)

Grote Kapiteinen Dag
Wat was het een groot succes: de Grote Kapiteinen Dag afgelopen vrijdag 20 april!
We hebben genoten van de vers opgerichte schoolband, van knuffels met gipsen
pootjes, gesloopte computers op zoek naar bijzondere onderdelen, vloggende

31: Bobby (7B)
31: Eleanor (7A)
31: Olivia (7A)

dames, razende reporters en boogschieten. En uiteraard nog veeeeel meer!
De presentatie aan het einde gaf een prachtige doorsnede van alle talenten van
zowel kinderen als ouders!
Lieve Esther en Caroline, dankjulliewel voor de organisatie en de gesmeerde
voorbereiding. Een prachtige traditie blijft voortbestaan en wordt ieder jaar rijker.

Avond4daagse
Er lopen dit jaar meer kinderen dan ooit mee; wel 107 kinderen! 89 kinderen lopen
5 km en 18 kinderen 10 km. Er zijn 2 kinderen die voor de 7e (!!) keer meelopen:
Luce groep 7B en Delfyn groep 7A!!!!
Extraatje dit schooljaar is het t-shirt wat de OuderRaad beschikbaar heeft gesteld,
zo kan iedereen als een herkenbare kleine kapitein wandelen.
De avond4daagse is dit jaar van 28 mei t/m 31 mei.

Fijne vakantie, tot 14 mei!
Volgende nieuwsbrief: 29 mei 2018
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