
 
 
 
 

Mededelingen  Schooljaar 2018-2019 

Belangrijke data: 
13 mei: MR-vergadering 
21 mei t/m 24 mei: Avond4daagse 
27 mei  t/m 21 juni: Citoweken 
29 mei t/m 31 mei: Studiedag (alle kinderen vrij) en Hemelvaart 
10 en 11 juni: Pinksterweekend. 
24 juni: MR-vergadering 
21 juni: Schooluitje groepen 1 t/m 6 
1 juli t/m 5 juli Gespreksweek 
8 juli: Meet & Greet 
9 Juli: Afscheidsavond groep 8 
10 juli: Verjaardag van alle meesters en juffen 
12 Juli: vanaf 12.00 uur: Zomervakantie t/m 26 augustus.  
 
Beste ouder(s)/ verzorger(s) 
 
Verhuizing(en) en welkom: 
Op dinsdag 7 mei was het eindelijk zover dat de kinderen en teamleden van De Verwondering in het 
tijdelijke pand aan de Marie Curielaan konden betrekken!  Wij willen hen heel veel succes en plezier 
wensen in Nobelhorst. 
 
Aangepast gymrooster: 
Omdat vanaf maandag  13 mei, de kinderen van De Verwondering ook gebruik gaan maken van de 
gymzaal hebben wij ons gymrooster aangepast. 

Gymrooster: Even weken /Oneven weken 

08.45 – 09.30 Pluto A / Pluto B 

09.30 – 10.15  Pluto C / Pluto D 

10.15- 11.30  Mars 

11.30-12.15  Venus 

12.30-13.15  Aarde 

13.15-14.00 Neptunus. 

Juf Maxime is overigens 27 en 28 mei op kamp met de kinderen van de Montessori. Haar gymlessen 
komen voor deze data te vervallen.  
 
Verhuizing: 
Voor onze school is het nog onzeker of wij per 1 juni kunnen verhuizen naar het nieuwe pand aan de 
Nobellaan.  Het pand  van Sterrenrijk  is bijna klaar. De gemeente is nog bezig om ervoor te zorgen 
dat alle voorzieningen gereed zijn op deze datum. Wij hebben goede hoop dat dit allemaal gaat 



lukken maar houden nog even een slag om de arm. Uiteraard houden wij op de hoogte van de stand 
van zaken. Maandag a.s. hopen wij meer te horen van de gemeente!  
 
De avondvierdaagse: 
Op 21 mei start de avondvierdaagse van Nobelhorst. Dit jaar zijn er 230 deelnemers! Fantastisch. De 
organisatie van de avond vierdaagse wordt ook dit jaar weer verzorgd door een groep enthousiaste 
ouders . De organisatie vraagt of er nog vrijwilligers zijn die het leuk vinden om ca. 1.5 uur mee te 
helpen op 1 of meerdere dagen van de avondvierdaagse.   
Dit jaar zijn teamleden van de Verwondering op 21 mei aanwezig. Op woensdag 22 mei de 
medewerkers van Sterrenrijk en op donderdag en vrijdag teamleden van Het Universum.   
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar : avondvierdaagse.nobelhorst@gmail.com 
 
Cito: 
In juni komt de Cito week er weer aan!  Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen in deze periode echt op 
tijd aanwezig zijn? Dit komt de prestaties van de kinderen ten goede.  Overigens zijn de weken van 
de Cito het hele jaar al bekend en heeft u de planning van de Cito-weken aan het begin van het 
schooljaar in de jaarplanning opgestuurd gekregen. Mocht er nu echte een afspraak zijn in die 
periode die niet kan worden verzet, neem dan even contact op met de leerkracht van uw kind. 
Ook op onze site en op de kalender kunt u belangrijke data terugvinden.  
 
Eindtoets Route 8: 
Op 15 april hebben de kinderen van niveau 8 de eindtoets Route 8 gemaakt. Inmiddels hebben wij de 
uitslag binnen van de toets.  Wij zijn ontzettend trots op de kinderen want zij hebben de toets 
geweldig gemaakt. De score ligt boven het landelijk gemiddelde en inmiddels zijn alle kinderen en 
ouders ingelicht. Omdat de toets zo goed gemaakt is hebben wij de adviezen voor het VO naar boven 
toe kunnen bijstellen! Top gedaan allemaal!  
 
Volgend schooljaar 2019-2020: 
Wij zijn al druk bezig met de formatie voor volgend schooljaar.  Zo hebben wij de afgelopen weken 
sollicitatiegesprekken gevoerd en zullen er de komende weken proeflessen worden bezocht van 
kandidaten.  Het ziet er naar uit dat wij volgend jaar in ieder geval met 16 groepen kunnen starten.  
Eind juni hopen wij de groepsindeling rond te hebben en zullen wij bekend maken in welke groep uw 
kind volgend jaar wordt geplaatst en stellen wij alle leerkrachten aan u voor. 
 
Personeel: 
Juf Lindsey gaat volgende week met zwangerschapsverlof. Vrijdag 17 mei is haar laatste schooldag. 
Wij wensen haar een voorspoedige bevalling en zijn natuurlijk heel erg benieuwd naar de nieuwe 
wereldburger!  
De ICT taken worden tijdens haar zwangerschap overgenomen door meester Vincent. Hij is de 
afgelopen weken door Lindsey ingewerkt.  
Juf Trijntje  haar zwangerschapsverlof zit er alweer bijna op. Zij begint weer op 17 juni. 
Juf Renate is afgelopen weken gestart en heeft laten weten een erg leuke eerste week te hebben 
gehad. Tot de zomervakantie zal zij samen met juf Wendy het onderwijs verzorgen voor groep Pluto 
B.  
 
Groene vingers? 
De plantenbakken voor de school lijken de verkeersveiligheid goed te helpen. Helaas zijn de planten 
in de bakken niet goed aan geslagen en hebben wij momenteel niet de mankracht om de bakken te 
onderhouden. Is er een ouder die zich (misschien met anderen) hierop wil storten en de bakken 
onder zijn hoedde wil nemen? Anders zullen we de bakken helaas moeten laten weghalen. Misschien 
kent iemand een hovenier die nog wat plantjes over heeft of iemand die verhuist en een volle tuin 
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achter laat? Enthousiast? U kunt contact opnemen met Pamela van de administratie. Of gewoon als 
het zonnetje schijnt aan de slag gaan. 
 
Schooluitje: 
Zoals u kunt zien in de agenda is het schooluitje verzet naar 21 juni. Dit heeft te maken met het 
vervoer. Op 28 juni was er geen busmaatschappij die ons naar de Spelerij kon vervoeren.  
 
Hartelijke groet, 
 
Yvonne Penne 
Directeur.  
 


