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datum
21 april vrijdag
22-28 april
4 mei donderdag
5 mei vrijdag
12 mei
19 mei
22- 26 mei

2016-2017

activiteit
Koningsspelen, afscheid Geeke Woudwijk en continurooster
Meivakantie
Continurooster.
Bevrijdingsdag vrij
Jubileum VV Ouwesyl Spelmiddag.
Vrijdag continurooster
Hemelvaartweek vakantie.

Geachte ouders,
Voor de meivakantie nog een een nieuwsbrief met deels een aantal reminders en verse data:
Toegang plein.
Spelen op het plein buiten de schooluren geeft overlast. Daarover voeren school en andere partijen
overleg wat heeft geleid tot de afspraak dat kinderen zeer beperkt op het plein mogen spelen na
schooltijd. De afspraak is onlangs vastgelegd.
De regel is simpel:

Een uur na schooltijd is het plein ( voor en achter) niet meer toegankelijk als speelterrein.
.
In de weekenden en avonduren zal de politie handhaven. Sommige kinderen zijn inmiddels
aangesproken door de buurtagent. We hebben en gaan het ook bespreken met de kinderen in de klas.
Afscheid Geke Woudwijk.
Geke heeft gedurende een periode van 22 jaar de voormalige CBS de Korenaar, tussentijds het
gebouw van de Oprel en de huidige SWS de Syl schoongemaakt. Zij heeft besloten per 1 april 2017 te
stoppen met haar werk. Geke vindt dat het mooi is geweest, in de letterlijke betekenis van een mooi
periode en in figuurlijke betekenis dat ze graag wil stoppen.
Geke heeft haar werk met grote inzet en vanuit grote betrokkenheid uitgevoerd. Het is nogal een
opgave om alle dagen eigenlijk opnieuw te beginnen wetende dat dit resultaat binnen enkele uren
weer is verdwenen. We gaan als schoolgemeenschap aan haar afscheid aandacht besteden en dat
doen we in overleg met haar. Het cadeau is in overleg al bepaald en vrijdag 21 april besteden we op
het eind van koningdag aandacht aan haar afscheid m.a.w. een koninklijk afscheid.
Versierde wagen voor het dorpsfeest.
Het dorpsfeest nadert ( 1,2,3 juni) en tot nu is het gebruik geweest een schoolwagen voor de kleuters
te hebben. Het vraagt veel tijd en aandacht van het team zo’n project op te zetten en te begeleiden
naast de spelletjesmiddag. We hebben besloten geen initiatief te nemen als schoolteam tot het maken
van een versierde wagen. Natuurlijk geven wij alle ruimte aan de ouders om zelf het initiatief te
nemen en nodigen jullie uit hiertoe het initiatief te nemen!
OBC- kandidaten.
Eigenlijk is het gewenst dat er twee kandidaten toetreden tot de OBC om het werk beter te verdelen.
Lijkt het je wat om op hoogtij dagen een dankbare bijdrage te leveren aan de school, geef je dan op.
Je bent hard nodig en het is dankbaar werk.

Een goeie vakantie gewenst!
Vr. gr. Team de Syl.

