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Zomer
Na de meivakantie komt de zomer in zicht, zeker als het
weer is zoals het nu is…. Dat is fijn en het gevoel bekruipt
ons soms dat het schooljaar bijna om is. Toch is het nog
9 weken hard werken en aangezien een heel schooljaar
40 schoolweken telt is het ook gewoon nog een kwart van
het jaar wat we voor de boeg hebben.

Het team

In de vorige observator meldde ik al dat er 3 zwangere
juffen rondliepen in de school. Inmiddels is Chaya
bevallen van een heel klein, maar dapper en prachtig kind. Isabelle. De geboorte kwam veel vroeger dan
gepland, maar moeder en kind maken het naar omstandigheden goed! Marlot is er nog een week, daarna
gaat zij van haar verlof genieten. Lise neemt de groep over, en op vrijdag zal Leonie voor de groep staan.
In de afgelopen periode heeft Gerrie zijn werkzaamheden weer wat meer opgepakt, extra jammer om nu
te moeten melden dat hij helaas toch weer een kleine terugval heeft. Uiteraard blijven we werken aan
een goed en volledig herstel.

Groepsindeling
Terwijl we druk zijn met het werven en selecteren van nieuwe collega’s die in het nieuwe schooljaar de
groepen gaan begeleiden gaan we nu ook kijken naar de samenstelling van de groepen. Het uitgangspunt
is en blijft dat de groepen zo min mogelijk van samenstelling veranderen, m.u.v. één wissel halverwege
de schoolloopbaan. Concreet houdt dat in dat we binnenkort gaan kijken naar de samenstelling van de
huidige groepen 4 en 5. Hiervoor hebben we ook de input van jullie kinderen nodig. Daarom vragen we
of jullie samen met je kind een briefje willen inleveren met daarop een lijstje namen. Bovenaan komt de
naam van het kind zelf. Daaronder mag het kind 3 of 4 namen schrijven van kinderen bij wie hij/zij de rest
van de schooljaren graag in de klas zit (uit hetzelfde leerjaar). We bieden geen garantie dat we het
iedereen 100% naar de zin kunnen maken, maar we gaan in ieder geval ons best doen! Stop dat briefje
ajb in een gesloten enveloppe en lever die uiterlijk maandag in bij de leerkracht.
Voordat we een definitief besluit gaan nemen over de huidige groep 6 horen we graag de ervaringen van
de ouders op de koffie-ochtend van woensdag 23 mei. U kunt hiervoor intekenen via social schools.
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De kinderen die nu in groen zitten gaan in principe naar 3a, de overige kinderen die van de kleutergroep
naar groep 3 gaan komen bij elkaar in groep 3b.
Over de kleuters is er onlangs een aparte mail gestuurd.
In principe gaan de overige groepen in dezelfde samenstelling verder. Mocht uw kind toch graag van
groep veranderen dan kunt u daarover contact met ons opnemen. We hopen over ongeveer 5 weken de
hele indeling rond te hebben.

Activiteiten
Zomer, einde van het schooljaar, het gaat de komende tijd uiteraard weer bruisen van de activiteiten.
Groep 7 en 8 zijn vandaag op kamp gegaan. Groep 3 en 4 gaan een uitstapje maken naar de natuurschool.
De kleuters gaan de speeltuin in en zo is er nog veel meer te zien en te beleven. Houdt u daarvoor social
schools goed in de gaten!

Half 9
Het is echt de bedoeling dat we om half 9 met de lessen kunnen beginnen. Het is jammer genoeg nog
steeds niet voor iedereen vanzelfsprekend om de kinderen gedag te zeggen. We vragen u nogmaals om
hier aan mee te werken!

AVOND4DAAGSE 10 KM OBS Tuindorp 2018
-aanmelden kan nog tot 21 meiVan maandag 28 mei tot en met donderdag 31 mei is weer de avondvierdaagse. Elke avond loop je
ongeveer 10 kilometer en als je alle vier de avonden meeloopt, krijg je een medaille. Mocht jouw kind
graag mee willen lopen, maar is 10km nog teveel, dan kan je je kind (laten) ophalen bij de rustplaats
(ongeveer halverwege de route, locatie wordt vermeld in de mail aan hulpouders). Alle kinderen die 4
avonden lopen ontvangen de 4e avond het speldje.
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 TuindorpT-shirt!
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.
Net als vorig jaar zullen we per leerjaar lopen, als hulpouder wordt je ingedeeld bij het leerjaar van
(1 van) je kind(eren). Zodoende kunnen kinderen indien nodig op een directe manier, door een bekende
worden geholpen of aangesproken. In de week voor aanvang ontvangen hulpouders verdere informatie
per email.
Nog niet aangemeld, maar wil jij ook meelopen? Schrijf je dan voor 21 mei in via deze link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5gCYyrx3oK7z8Jkvu4SMhLJF8WtpmsYCeCfTqcYKM2TMg
hg/viewform?c=0&w=1
En maak 5 euro over op rekeningnummer NL07 INGB 0000 4368 79 t.n.v. Ouderfonds Openbare
Basisschool Tuindorp, o.v.v. A4D18 en voor- en achternaam van het kind.
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Vanuit de algemene organisatie van de Avond4daagse is er dringend behoefte aan verkeersregelaars voor
alle vier de 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: Elke/ Kim/ Bart/Juliëtte/ Talitha
avondvierdaagseobs@gmail.com

Vakanties en studiedagen in 2018-2019
studiedag

vrijdag

19 oktober 2018

Herfstvakantie

zaterdag

20 oktober 2018

t/m

zondag

28 oktober 2018

Kerstvakantie

zaterdag

22 december 2018

t/m

zondag

6 januari 2019

zondag

3 maart 2019

zondag

5 mei 2019

zondag

1 september 2019

studie-2-daagse
Voorjaarsvakantie

donderdag en vrijdag
zaterdag

21 + 22 februari 2019

23 februari 2019

t/m

zaterdag 20 april 2019
Meivakantie
t/m
in deze periode vallen Pasen, Koningsdag en Bevrijdingsdag

Hemelvaart
studiedag
Pinksteren
studie-2-daagse
Zomervakantie

donderdag

30 mei 2019

vrijdag

31 mei 2019

maandag

10 juni 2019

dinsdag en woensdag
zaterdag

11 + 12 juni 2019

20 juli 2019

t/m

Ingezonden berichten
Indrukwekkend vluchtverhaal te zien in Transformatorhuis Utrecht
(28 april t/m 24 juni)
Het Utrechtse gezelschap Het Filiaal theatermakers speelt vanaf 28 april de
voorstelling Toen

mijn vader een struik werd in het

Transformatorhuis in Utrecht (Tractieweg 41, naast de Werkspoorkathedraal). Een
prachtig verhaal dat op een schijnbaar simpele manier laat zien hoe absurd oorlog
is. Met spel, muziek en liedjes brengen actrice Mirthe Klieverik en bassist Peter
Sambros de wereld van Toda tot leven. Soms speels en komisch, soms ingetogen
en ontroerend.
Muziektheater dat je nooit meer loslaat. Kijk voor meer informatie op www.hetfiliaal.nl
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Noodkreet Europa Kinderhulp - Onderdak gezocht voor 42 kinderen in Utrecht
Europa Kinderhulp is dringend op zoek naar gastouders/gezinnen in Utrecht voor kinderen in de leeftijd
van vijf tot en met twaalf jaar. Op dit moment wordt nog voor 42 kinderen een plekje gezocht. Het gaat
om kinderen die opgroeien in kwetsbare omstandigheden. Daarbij moet worden gedacht aan armoede,
sociaal isolement, verslaving of detentie van een van de ouders of verzorgers. Tijdens een korte vakantie
in Utrecht ervaren de kinderen hoe het er in een regulier gezin aan toe gaat. Zo kunnen zij alle sores van
thuis even achter zich laten. Daar halen ze energie uit en dat maakt ze sterker.
Voor deze zomer gaat het om de volgende aantallen en periodes: Uit Berlijn komen kinderen tussen 16
juli tot en met 2 augustus. Uit Hannover komt een groep van 23 juli tot en met 2 augustus. Uit Frankrijk
van 17 juli tot en met 2 augustus. En de Nederlandse kinderen worden bij vakantiegezinnen
ondergebracht tussen 23 juli en 6 augustus.
Europa Kinderhulp doet dit werk sinds 1961, ongesubsidieerd en alleen met vrijwilligers. Vorige jaar
heeft de organisatie ruim kinderen kunnen helpen. Europa Kinderhulp werkt nauw samen met
gemeentelijke sociale diensten, het Rode Kruis, de Stichting Humanitas, voedselbanken en het Leger des
Heils. Wie een informatiepakket wil ontvangen kan mailen naar: info@europakinderhulp.nl Meer
informatie is te vinden op onze website: www.europakinderhulp.nl
-------------------------------------
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