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Een witte lijmstift (Pritt). Deze het liefst
vervangen gedurende het schooljaar.

Kleurpotloden

Viltstiften

Een schaar

Koptelefoon of oortjes voorzien van
naam (voor de laptops) (geen apple
oortjes die zijn te groot)
De kinderen krijgen op school een speciaal
driekantig schrijfpotlood en een gum. We
schrijven niet meer met Stabilopennen of
Stabilopotloden. In de praktijk is gebleken
dat deze te dik schrijven en niet goed zijn
voor het aanleren van een goed handschrift
en een goede pengreep.
De kinderen gaan naar gymnastiek in de
grote gymzaal. Ze gymmen in gymkleding
met gymschoenen die niet buiten worden
gebruikt. Ook gaan ze douchen en daarvoor
moeten ze dan een handdoek en slippers
meenemen. Het is de bedoeling dat de
kinderen hun gymspullen elke keer als ze
gymles hebben gehad, weer mee naar huis
nemen.

Beste ouders/verzorgers,





Wist u dat…
 wij deze week afronden?
 wij dit altijd met kinderen doen?
 voor kinderen afscheid nemen een
ritueel is dat erbij hoort?
het hen leert omgaan met gevoelens van
‘jammer’, ‘gelukkig’, ‘taak volbracht’,
verdriet, nu zie ik je nooit meer, blijven we
vrienden?
zij zo in het klein leren wat in het groot ook
bij het leven hoort?

Juf Lois in het zonnetje…
In de vorige Nieuwsbrief waarin de
juffen en meester bekend zijn
gemaakt, de nieuwe en de
vertrekkende leerkrachten zijn
genoemd, is per abuis juf Lois Baas
vergeten te noemen. FOEI en dat terwijl zij zo
fantastisch in de groepen 5 heeft gestaan. Juf Lois
heeft ervoor gekozen wederom in de
vervangingspool te gaan. Zij is na de PABO
pedagogiek gaan studeren en is naast leerkracht PO
ook Orthopedagoge. Het liefst wil zij daarin
werkzaam zijn. Maar voor de klas staan is wel een
hele goede leerschool voor het vak van
Orthopedagoge. Dus goed dat Lois nog lekker gaat
vervangen voor de ASKO. Veel dank Lois voor je
positieve inzet, vrolijkheid, maar ook de structuur
en regelmaat. De kinderen zullen je missen.
Misschien tot volgend jaar en anders veel plezier op
één van onze andere 32 scholen!

Gr 4

Wat hebben we nodig in de nieuwe groep…
Een goede start voor een nieuw
schooljaar is de voorbereiding.
Voor kinderen ook een belangrijk
ritueel, maar nu om in de
stemming te komen voor de
eerste schooldag. Graag deze
spullen de eerste schooldag meenemen. Dank
daarvoor!

Een etui met daarin:

Kleurpotloden

Stiften

Schaar

Lijmstift

Gum

Grijs potlood

Blauwe balpen

Vulpen met vullingen

Puntenslijper met een opvangbakje

Kladblokje zonder lijntjes

Liniaal van 30 centimeter

Koptelefoon of oortjes voorzien van
naam (voor de laptops)

Gr 5






Gr 3





Een etui (die in de la past onder de tafel)
Een puntenslijper, het liefst met een
opvangbakje
Een gum

nieuwsbrief 21-07-2017







HB potloden, goede kwaliteit
liniaal (30 centimeter)
kleurpotloden
puntenslijper (liefst met een
opvangbakje)
gum (geen kneedgum)
stiften
plakstift
schaar
vulpen en blauwe vullingen
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Gr 6











agenda (Nederlands)
1 platte etui
Grijs potlood (HB)
1 vulpen + blauwe vullingen
1 gum (geen kneedgum)
Pritt stift
1 Liniaal (max. 30 cm)
Kleurpotloden + Stiften (max 20 stuks)
1 puntenslijper met bakje
balpen (groene inkt)
schaar
Snelhechtermap voor huiswerk
Kladblok (a5 formaat met lijntjes)
2 rings multomap



Tabbladen (karton)



koptelefoon of oortjes voorzien van
naam (voor de laptops)
Leesboek voor de eerste weken










Gr 7




















Gr 8

balpen (blauw)
kladblok (A5 formaat)
platte etui
Koptelefoon of oortjes voorzien van
naam (voor de laptops)
leesboek voor de eerste weken












agenda (Nederlands)
1 etui
1 vulpen + blauwe vullingen
Potlood HB grijs
1 gum
1 liniaal (max 30 cm)
1 puntenslijper met bakje
schaar
Balpen (groene inkt)
Pritt stift
Kladblok met lijntjes
23 rings multomap
tabbladen (karton)
Snelhechter map voor huiswerk
kleurpotloden.
Stiften
Oortjes of koptelefoon voorzien van
naam (voor de laptops)
leesboek voor de eerste weken
agenda (Nederlands)
etui
vulpen met vullingen
gum
liniaal (max 30 cm)
puntenslijper met bakje
dunne huiswerkmap / snelhechter
balpen (groene inkt)
Als je met een stabilo schrijft, heb je
vullingen nodig.
schaar.
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kladblok (A5 formaat)
Pritt stift
kleurpotloden + stiften (max 20 stuks)
Koptelefoon of oortjes voorzien van
naam (voor de laptops)
Misschien handig om thuis een junior
Bosatlas te hebben, om te oefenen voor je
huiswerk.

Eindfeest…
Kinderen, juffen en meesters en ouders hebben
kunnen genieten van een heerlijk ongedwongen
Eindfeest. De vele activiteiten, het lekkere eten en
drinken, de inzet van vrijwillige ouders, de
Mirakelleidsters en leiders, het vaste BBQteam,
gezellig kletsende leerkrachten zorgden voor een
goede sfeer. Veel dank aan het OR team, dat van
‘s ochtends tot in de late uurtjes actief was! Kijkt u
graag naar deze impressie
Dank aan klassenouders en Biebouders…
Een heel schooljaar lang
hebben klassenouders zich
ingezet voor de groep. Ze
waren een spil tussen
leerkracht en ouders,
Ouderraad en ouders en directie en ouders. Ook de
bibliotheekouders, die twee keer per week in
wisselende samenstelling de beide (kleuter en 3 t/m
8) bibliotheken ‘bemanden’
hebben veel energie en tijd erin
gestopt. Heel hartelijk dank
daarvoor!
Dank aan Ouderraad en MR…
Ouderraad en
Medezeggenschapsraad zijn een
schooljaar lang actief geweest voor
de kinderen en voor school. De MR
heeft nu weer voldoende leden,
maar de OR kan nog enthousiaste
‘feestminnende’ aanpakkers
gebruiken. Iets voor u? stuurt u dan
graag een mailtje naar stjozef.or@askoscholen.nl of
naar Menno: mennomuurlink@hotmail.com
OR en MR bedankt!
Mirakelse Zomerspelen voor iedereen…
Doe mee aan de Mirakelse
zomerspelen en neem een
vriend(in) mee! Zoals ieder jaar
organiseert Mirakel in de
zomervakantie de Mirakelse
zomerspelen.
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Er is van alles te doen, zoals 50 meter sprint of
estafette lopen. Wie scoort de meeste punten met
basketbal of doe mee aan ons volleybaltoernooi.
Een heerlijk actieve middag!
Afhankelijk van de leeftijd, zijn de spelen
georganiseerd op de volgende dagen:

Maandag 21/8 van 12.00 – 15.00 uur: voor
kinderen van 4 t/m 6 jaar

Dinsdag 22/8 van 12.00 – 15.00 uur: voor
kinderen van 7 t/m 8 jaar

Donderdag 24/8 van 12.00 – 15.00 uur: voor
kinderen van 9 t/m 12 jaar
Aanmelden voor de
zomerspelen of wilt u eens
op één van onze vestigingen
komen kijken. Mail dan
naar: info@kdvmirakel.nl.

Leerkrachten hebben zich tanig getoond, zijn
doorgegaan, hebben elkaar ondersteund, extra uren
gedraaid, dagen gewisseld, elkaars groepen
opgevangen en zijn vooral positief gebleven.
Positiviteit en vertrouwen houden en voelen, helpen
dus echt! Dank, ook aan u, daarvoor!
Fijne vakantie…
Iedereen een heerlijke vakantie gewenst.
Wij zien u en uw kind(eren) graag terug op
maandag 4 september om 8.20uur.
Belangrijke data…


ma 4 sep om 8.20 uur stipt…

Met vriendelijke groet,
Françoise Blaauw, (teamleider), Reina Atteveld en
Jeanette Voogt (directie)

Jaar doornemen…
We hebben nog niet eerder het jaar retrospectief met
u gedeeld. Nu maar kort even wel.

Na

Na
Na
Na
Na

Na

een valse start met het vertrek van
teamleiders en juffen groepen 8
leerkrachten Ivica (start) en Eva
(halverwege), zodat wij schoolorganisatie
moesten herijken;
de emotie en gesprekken over
schoolgrootte;
het vele persoonlijk lief en leed onder
leerkrachten en ouders;
de te vele wisselingen van leerkrachten en
vervangers in enkele groepen;
de roering in het onderwijsveld door
vervangingsproblematiek en het te
verwachte leerkrachtentekort;

tot actie gedwongen voelen aangaande het
salaris en werkdruk.
En natuurlijk Na
het verlies van een bijzondere man en
hoogbegaafden specialist collega meester
Teun

kunnen wij niet anders concluderen
dat wij enorm trots zijn op het team.
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