Koningspelen
Alle kinderen zijn vandaag in het oranje gekleurd. We zijn sportief bezig vanwege de
landelijke Koningsspelen. Op verschillende locaties wordt er gespeeld en gesport. We
bedanken alle sportverenigingen, ouders en teamleden die deze uitgebreide
organisatie mogelijk maken. Het is prachtig mooi weer en we genieten van het
samenspelen!
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The-Bat groepen 8
Vier scholen deden op 11 april jl. mee aan de “The Bat”-wedstrijd onder leiding van de
burgemeester van Alblasserdam. Van onze school deden enkele kinderen van groep
8a en 8b mee. Elke groep heeft op eigen wijze een verbeterplan voor de leefomgeving
ingediend. Uiteindelijk werd het originele plan “Klimbos” van Tygo, Lukas, Daan en

Noah verkozen tot beste idee. Zij ontvingen een cheque van € 1.500,00 als opstapje
om hun plan te realiseren. We zijn trots op hen!
Verkeersexamen groepen 7
Afgelopen woensdag hebben de kinderen van de
groepen 7a en 7b het landelijk verkeersexamen
gedaan. Alle kinderen zijn geslaagd. Gefeliciteerd! De
kinderen kunnen trots zijn op het behaalde resultaat.
We bedanken de ouders voor hun hulp.

Ouderportaal
Om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden, maar ook in geval van een
noodsituatie is het van belang dat we kunnen beschikken over de meest recente
telefoon- en emailgegevens. Via het Ouderportaal kunt u wijzigingen in deze
gegevens zelf doorgeven. Ook wanneer u verhuist kunt u uw adres aanpassen.
Beschikt u niet (meer) over inloggegevens, dan kunt u een mail sturen naar
l.van.steenis@soba-scholen.nl
BSO Boerenpad
Ouders hebben aangegeven dat er meer behoefte is aan opvang buiten de
schooltijden (BSO). Op locatie Boerenpad is vanaf de meivakantie ook op woensdag
BSO door Wasko mogelijk.
Nationale Dodenherdenking Alblasserdam 4 mei 2018
De leerlingen van de bovenbouw hebben met behulp van de Anne Frankkrant geleerd
en veel informatie gekregen over de 2e wereldoorlog.
Burgers en militairen van het Koninkrijk der Nederlanden
die zijn omgekomen of vermoord sinds de Tweede
Wereldoorlog of bij vredesmissies worden tijdens de
Nationale Dodenherdenking geëerd. In Alblasserdam
begint het programma vanaf 18.30 uur in Landvast.
Vanaf 20.00 uur vindt de plechtigheid bij het
Oorlogsmonument plaats. U bent van harte welkom.
Gesprek met ouders
Naar aanleiding van de uitnodiging voor het Babbelcafé is met een aantal ouders en
de schoolleiding een informeel gesprek geweest. Waardevolle bespreekpunten waren
o.a. het schoonhouden van het plein, hygiëne van toiletten en schaduw op plein. We
gaan er mee aan de slag.
Rectificatie
De basisscholen in Alblasserdam hebben u in een brief van 23 februari 2018
geïnformeerd over onze bevindingen en ervaringen met betrekking tot de
samenwerking met de heer E. Bos (orthopedagogiek). Naar aanleiding van het
kenbaar maken van deze bevindingen en ervaringen door alle basisscholen in
Alblasserdam is er door de heer Bos een kort geding aangespannen. Afgelopen
donderdag 19 april 2018 heeft de rechter in het vonnis kenbaar gemaakt dat de
scholen in het ongelijk zijn gesteld. De conclusies die we hebben getrokken, hadden
we eerst moeten toetsen bij een onafhankelijke instantie. U treft bij deze Flits de
rectificatie aan, zoals die door de rechter is opgelegd.
UITNODIGING Workshop Motoriek en Leren
We vinden ouderbetrokkenheid voor onze school belangrijk. De schooldirecteur, de
Vereniging van Ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad willen u
uitnodigen voor een workshop “Motoriek en Leren”. Huub van Meggelen is
kinderfysiotherapeut van Balans en zal interessante informatie verstrekken. Hij zal het
belang aangeven de relevantie tussen een goede motorische ontwikkeling en leren.
Daarnaast geeft hij uitleg over de goede zithouding op school, maar ook thuis. Huub

ziet in de praktijk steeds meer kinderen met rug- en nekklachten vanwege het gebruik
van een IPad en/of smartphone.
Deze workshop zal in het speellokaal van Boerenpad zijn op woensdag 16 mei van
12.45 tot 13.45 uur. Geef u op per mail (l.vansteenis@soba-scholen.nl), uiterlijk 8-52018.

Zwerfafval en pauze
We willen onze schoolomgeving netjes houden en er verzorgd laten
uitzien. Helpt u mee door geen pakjes en plastic verpakkingen meer
aan uw kind mee te geven? Bij voorkeur drinkbekers en
bewaarbakjes gebruiken.
In navolging van de succesvolle TV-serie…….Luizenmoeders gezocht!
‘Luizenpluizen’ zoals wij dat noemen, is nodig als doorgegeven
wordt dat er luizen of neten gesignaleerd zijn bij kinderen op
onze school of ter voorkoming hiervan.
Wij doen dat met een speciaal team van moeders (vaders zijn
natuurlijk ook van harte welkom ;-)!). Een aantal moeders
verlaat ons Maaspleinteam komend schooljaar, omdat hun
kinderen naar de middelbare school gaan. Daarom zoeken wij
versterking voor ons team! Waar komt het in de praktijk op
neer? Als er luizen geconstateerd zijn, doen we een oproep in
de groepsapp wie beschikbaar is in de betreffende week. Ook al
ben je luizenmoeder, dan is er alle begrip als een bepaalde dag
niet uitkomt, dus aanmelden betekent niet automatisch dat je
altijd moet komen helpen. Hoe groter het team, hoe minder tijd
het kost!
Het komt het er op neer dat je gemiddeld twee keer per jaar
gevraagd wordt de kinderen van Maasplein op luizen en/of
neten te controleren. We starten meteen om 08.30 uur en zijn vaak binnen twee
uurtjes klaar met alle groepen op het Maasplein.
Kom je ons helpen?
Als je eerst meer wilt weten, dan ben je van harte welkom voor nadere info bij
Jacqueline van den Bergen, 06-22448435 of jacqueline@vrouwendiebouwen.nl
Aankleding gangen
Bedankt AC-ers voor de mooie en actuele versieringen in de gangen op beide
locaties. Bij iedere gelegenheid, zoals recent met Pasen en nu weer met de
koningsspelen, zien onze scholen er fantastisch uit! We zijn blij met jullie inzet!

