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Laatste periode:

Na een weekje meivakantie zijn we gisteren weer
begonnen aan de laatste periode van het schooljaar.
Een periode die bol staat van activiteiten die te
maken hebben met het afsluiten van het huidige
jaar en de voorbereiding van het nieuwe jaar. Het
team is druk met evalueren van de ontwikkelingen
en het bijstellen van de plannen voor het nieuwe
jaar.
We denken hierbij bijvoorbeeld aan de groepsdoorbroken kunst- en cultuuractiviteiten, het projectmatig onderwijs in de bovenbouw, het gebruik van Snappet
in cluster 5/6, de samenwerking met de BSO in de kleutergroepen, en het opstarten van een groep groen
halverwege het schooljaar. Mogelijk ook zaken waar u iets van vindt en waarover u iets kwijt wilt aan het
team. Weet dan dat wij ook open staan voor uw reflecties! We horen of lezen het graag.

Werkdruk en lerarentekort.
U heeft het wellicht meegekregen uit het nieuws. De werkdruk van leerkrachten is hoog. Erg hoog. Er is
een dreigend lerarentekort, en voor veel scholen is het lastig om invallers te vinden bij ziekte. Ik vind het
wel fijn om u te kunnen vertellen dat wij ons ontzettend gesteund voelen door ons schoolbestuur. De SPOUtrecht doet er alles aan om ons te ondersteunen. Op het kantoor zijn verschillende mensen bezig met
personeelszaken. Op het moment dat er een ziekmelding is gaan er allerlei radertjes draaien. Daar waar
een ander schoolbestuur mensen vaak lang aan het lijntje houden met allerlei kleine aanstellingen of via
andere omwegen voorkomen dat zij verplichtingen aangaan, krijgen goed functionerende leerkrachten bij
ons al na een half jaar een vaste aanstelling. Elke school heeft een schoolopleider, die nieuwe leerkrachten
ondersteunt. Wij zullen in de toekomst ook de gevolgen van het lerarentekort wel gaan merken, maar het
is goed dat u weet, dat wij hier zeker niet alleen voor staan!

Andere tijden?
Op 21 april stuurde ik u het advies van de werkgroep schooltijden. U heeft het inmiddels ongetwijfeld
gelezen. Ik herhaal een stukje uit de begeleidende brief :
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“Op woensdagmorgen 31 mei organiseren we om 8.30 uur een koffie-ochtend voor alle ouders die nog vragen
hebben. Ik ga met het advies aan de slag en zal een voorgenomen besluit aan de MR voorleggen. Voordat de MR wel
of niet instemt met het besluit houdt zij een ouderraadpleging. Alle ouders die ook de OBServator ontvangen krijgen
de mogelijkheid om hun stem uit te brengen. Ontvangt u geen OBServator maar wilt u wel uw stem uitbrengen dan
kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen naar Judith.Breimer@spoutrecht.nl. “

De koffie-ochtend is inmiddels aangekondigd op Social Schools. Het is fijn als u even laat weten of u wel of
niet aanwezig zult zijn op die ochtend.

San Diego
Op 13 mei vliegen Charlotte ( groep 3) en ik naar San Diego voor een studiereis. Samen met nog 21 andere
SPO-medewerkers mogen wij een kijkje gaan nemen in het Amerikaanse onderwijssysteem. We gaan op
bezoek bij een traditionele Amerikaanse school, maar ook op één van de meest vooruitstrevende scholen
van Amerika: the High Tech High. Na verschillende voorbereidende bijeenkomsten gaan wij op pad om
antwoord te vinden op verschillende vragen van het team. Wij zijn die week dus niet op school, heeft u
dringende vragen die niet kunnen wachten, dan kunt u het beste even aankloppen bij één van de
clustervoorzitters : Bianca Mulders, Annemarie Crul of Christien Overdiep of bij Judith Trimbach de MB/HB
coördinator.

Voor de agenda:
Vrijdag 5 mei ’17
Woensdag 17 mei
Vrijdag 19 mei ’17
Woensdag 24 mei
25 en 26 mei
29 mei ’17
29 mei
5 juni
6 en 7 juni

vrij i.v.m. bevrijdingsdag
stoeltjesconcert (13.00 uur)
sterrenshow groen + groep 6
filmfestival (de hele ochtend draaien er films die de afgelopen weken in de
groepen zijn gemaakt, u krijgt nog nader bericht over het programma)
vrij i.v.m. hemelvaart
start avondvierdaagse
(onder voorbehoud) bekendmaking groepsindeling.
vrij, 2e pinksterdag
groep 1 t/m 4 vrij, de leerkrachten van de onderbouw geven les aan de
bovenbouw. Leerkrachten bovenbouw hebben studiedag.

AVOND4DAAGSE 10 KM OBS Tuindorp 2017
-aanmelden kan nog tot 18 meiVan maandag 29 mei tot en met donderdag 1 juni 2017 is weer de avondvierdaagse. Elke avond loop je
ongeveer 10 kilometer en als je alle vier de avonden meeloopt, krijg je een medaille.
We verzamelen op maandag, dinsdag en woensdag om 17.45 uur bij de startplaats (Sportpark Vechtzoom,
verenigingsgebouw van D.S.O. Ultrajectum aan de Valparaisodreef Overvecht in Utrecht). Op donderdag
verzamelen we om 18.45 uur. De finishtijd varieert per avond (circa 20.30-21.00 uur). Op de rustplaats
krijgt iedereen iets te eten en te drinken. We lopen als school gezamenlijk, dus draag je OBS Tuindorp-Tshirt!
Om een gezellige en verzorgde avond4daagse mogelijk te maken is hulp van ouders nodig: zowel ouders
die meelopen als ouders die het eten en drinken op de rustplaatsen verzorgen.
Op het aanmeldformulier kunnen ouders aangeven welke avond(en) ze kunnen helpen. De organisatie zal
op basis hiervan de hulpouders indelen. In de week voor aanvang ontvangen de hulpouders hierover
verdere berichtgeving per email.
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Door incidenten vorig jaar, doen we er nu alles aan om dat te voorkomen. Dit jaar zullen we per leerjaar
lopen, dat betekent dat er meer hulpouders dan voorgaande jaren nodig zullen zijn. Zodoende kunnen
kinderen indien nodig op een directe manier worden aangesproken. In de week voor aanvang ontvangen
hulpouders verdere informatie per email.
Nog niet aangemeld, maar wil jij ook meelopen? Schrijf je dan voor 18 mei in via deze link
https://goo.gl/forms/RdyRgbMDSS4bkBYd2. En maak 5 euro over op rekeningnummer NL07 INGB 0000
4368 79 t.n.v. Ouderfonds Openbare Basisschool Tuindorp, o.v.v. A4D voor- en achternaam van het kind.
Te laat met aanmelden of liever deelnemen aan de 5km route? Dat kan, echter wordt dit niet gefaciliteerd
vanuit de OR. U kunt zich dan rechtstreeks bij de algemene organisatie aanmelden. Kijk op de site:
http://www.avondvierdaagse-utrecht.nl/index.php/96/startplaats-overvecht-d-s-o.

Avondvierdaagse Utrecht - Startplaats Overvecht (D.S.O.)
www.avondvierdaagse-utrecht.nl
De Utrechtse avondvierdaagse voor jong en oud, met je klas, familie, vrienden of buren. Gezellig er
samen even tussen uit. Dit vier avonden lang en nog gezond ook.

Vanuit de algemene organisatie van de Avond4daagse is er dringend behoefte aan verkeersregelaars voor
alle vier avonden. Ben jij of ken jij iemand (denk ook aan opa, oma, buren) die dit zou kunnen doen, geef
dit dan aan op het aanmeldformulier.
Veel plezier!
Sportieve groet, mede namens de Ouderraad,
A4D commissie: Edith/Marieke/Bart/Talitha/Elke
avondvierdaagseobs@gmail.com
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